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Introducció 

 

Ha arribat el moment. El canvi climàtic ha deixat de ser el monstre de sota el nostre llit 

i ha sortit a passejar-se davant dels nostres nassos. Ara ens toca aprendre a conviure 

amb ell, alhora que busquem formes per a frenar el seu desenvolupament.  

Tot i que encara hi ha bàndols escèptics, aquests es van reduint a mida que els 

informes científics fan evident allò que molts no voldríem veure: el temps que tenim 

per reaccionar és escàs. 

No sóc activista ecològica ni experta en medi ambient o canvi climàtic, però com a 

periodista en formació i ciutadana conscienciada he sentit la necessitat d’endinsar-me 

molt més en les causes i les solucions d’aquest problema que, per a mi, és el més 

rellevant d’aquest segle.  

Des que tinc memòria m’han fascinat els moviments ecologistes i les persones que dia 

rere dia volen donar visibilitat al canvi climàtic, un repte que, de fet, ens afecta i ens 

hauria d’interessar a tots per igual. Però, alhora, també he tingut molts dubtes: per 

què han de lluitar grups de persones voluntàries per fer visible un problema d’una 

magnitud com aquesta? Per què no en parlen més els mitjans, per què no forma part 

de tots els programes polítics i com es pot treballar des de l’educació?  És per això que 

a l’hora de plantejar el Treball de Fi de Grau tenia molt clar que volia enfocar-lo en 

aquesta temàtica tan delicada, alhora que esperançadora. Realment crec en la força 

que poden tenir la comunicació, la informació i l’educació de qualitat en el 

funcionament del món i de les seves societats i, precisament, aquestes haurien de ser 

les primeres passes per encarar el canvi climàtic.   

 

La primera part del treball és un assaig que, a través de la recerca, les entrevistes, la 

documentació i la reflexió, fa un cop d’ull als diversos factors de la societat actual que 

fan que el canvi climàtic sigui el gran repte d’aquest segle. Per això he tingut en 

compte la història i formació dels principals moviments ecològics actuals, les diverses 

visions de la societat, l’educació mediambiental, el paper que juguen els mitjans de 

comunicació davant del canvi climàtic i diversos camins que podrien ser d’interès per 

una política pública més sostenible.  
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Per entendre la varietat de moviments ecològics que existeixen avui dia, cal fer una 

mirada al passat i veure en quin moment va néixer una consciència vers el medi 

ambient i perquè hi ha persones que dediquen tots els seus esforços a la seva 

conservació. Les formes d’encarar un problema dins d’una societat globalitzada i 

heterogènia com la nostra són diverses i venen molt influenciades per l’educació, la 

comunicació i la política. Però, podrem canviar de paradigma? Serà possible comunicar 

d’una manera diferent, aprendre a desaprendre, fer polítiques ecològiques realistes? 

Al llarg de la història, l’existència i l’activitat humana han impactat de forma dràstica 

sobre la Terra, fins a arribar al punt culminant en el qual ens trobem a hores d’ara. 

Amb aquest treball, però, no vull causar el pànic ni mostrar una visió massa dramàtica 

o funesta, sinó que em proposo fer un cop d’ull a l’impacte que ha suposat per a 

l’home adonar-se dels seus errors, desenvolupar una consciència. En definitiva, 

descobrir què significa viure amb el canvi climàtic i de quina manera podem fer-li front.  

 

La segona part del treball és un reportatge que, mitjançant la documentació, les 

entrevistes i la pròpia experiència, se centra en el consum actual dels materials plàstics 

a la nostra societat i dels residus que comporta. A part, hi apareix el cas dels 

plasticarians - les persones que decideixen viure sense aquest material o, com a 

mínim, reduir-ne l’ús - i intenta plasmar la gran contradicció que hi ha entre aquests 

nous hàbits i el consum desmesurat actual.  

 

*** 

Metodologia. Aquest treball és tan sols una modesta aportació en aquest camp. La 

bibliografia sobre el canvi climàtic és extensa en termes científics, però en aquest cas 

es parteix d’un punt de vista més social. 

El desenvolupament del treball ha girat al voltant de l’elaboració, primer de tot, d’un 

assaig i seguidament d’un reportatge. L’objectiu principal d’aquest assaig és fer un 

recull de la relació entre la societat actual i el canvi climàtic. Per dur-ho a terme, com 

que els meus coneixements en aquesta matèria eren els bàsics, m’he basat en la 

recerca inicial, la documentació - a través d’articles, llibres i revistes especialitzades -, 

entrevistes a experts – per exemple, Clara Navío, presidenta de l’Associació de 
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Periodistes d’Informació Ambiental -, la reflexió i la participació en actes relacionats 

com ara el 4t Seminari Internacional de Convivència Planetària. 

Pel que fa al reportatge, el seu objectiu és aprofundir en els coneixements que tenim 

del plàstic, dels seus usos i de la gran quantitat de residus que suposa. El 

desenvolupament ha sigut possible gràcies a diverses entrevistes a experts -  com el 

químic Òscar Palacios o l’expert en gestió de residus Álvaro Feliu - i la documentació a 

través d’articles especialitzats. Però una de les estratègies més rellevants a l’hora de 

donar forma al reportatge ha estat a través de l’experiència personal o auto-

experimentació: vaig estar vivint sense plàstic durant tot el mes de març per tal 

d’entendre millor l’estil de vida que porten els plasticarians i experimentar per mi 

mateixa la dependència d’aquest material. La meva pròpia vivència sense plàstic es va 

anar sistematitzant i la vaig anar compartint a un espai públic, concretament un blog, 

que també es va convertir en espai de debat, amb els comentaris de diversos lectors. 

Gràcies a aquest blog i a tota la documentació que comporta, vaig presentar una 

moció per reduir l’ús del plàstic al meu poble, Santa Eulàlia de Ronçana, que va ser 

aprovada per unanimitat. 

 

Les fonts que he anat fent servir durant l’elaboració del treball 

apareixen a les cites i a la bibliografia final. Els annexos contenen 

una entrevista, unes imatges del blog Adéu plàstic i la moció 

presentada al ple de l’ajuntament, per tal d’exemplificar la feina 

que potser no ha quedat explícitament representada al llarg de 

les pàgines d’aquest treball.  
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Primera Part 

El canvi climàtic, el repte d’aquest segle 

Un apropament vers les seves causes, el seu impacte a les nostres vides i 

el paper de la societat 

 

1. Benvinguts a l’Antropocè 

 

Hem creat una quantitat tan elevada de formigó que podríem col·locar-ne un 

quilogram per cada metre quadrat... Cada any s’emeten cinquanta bilions de tones de 

diòxid de carboni; la majoria alhora de cremar petroli, carbó i gas… Amb la producció 

anual de plàstic es podria sospesar la humanitat sencera...1  

 

Els humans estem alterant el planeta. La nostra existència està creant canvis en els 

cicles naturals de la Terra que, segons els científics, persistiran i segurament acabaran 

intensificant-se en el futur. 

Per primera vegada des de l’inici de l’edat de gel - fa uns tres milions d’anys - podria 

alterar-se el ritme habitual del cicle climàtic de la Terra. Així, per exemple, no tindrà 

lloc la pròxima edat de gel. El motiu? els gasos d’efecte hivernacle d’origen humà, que 

eviten un refredament i no permeten la creació necessària de massa glacial (Müller-

Jung, 2016). 

És tal la petjada que estem deixant sobre el nostre planeta blau, que un grup de 

científics internacionals fins i tot està considerant posar nom a una nova era geològica 

marcada per l’home: l’Antropocè. Fins ara encara es considera que estem vivint en 

l’Holocè, que va començar fa uns 12.000 anys, després de les últimes glaciacions, però 

podria ser que aviat es canviés de paradigma. Tony Brown, paleoambientòleg i geògraf 

                                                             
1 Joachim Müller-Jung, ‘Das War’s Dann Mit Der Eiszeit’, Frankfurter Allgemeine, 2016 
<http://www.faz.net/aktuell/wissen/klima/klimawandel-das-war-s-dann-mit-der-eiszeit-
14012788.html>.  
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físic de la Universitat Southampton, creu que ja estem vivint una nova era perquè la 

humanitat s’ha convertit en la força més gran de transformació del planeta2. 

El grup d’investigadors del British Geological Survey, al capdavant del qual es troba 

Colin Waters, justifiquen l’Antropocè per l’efecte que està tenint l’ésser humà en el 

desenvolupament i en gran nombre de canvis del planeta. Des del 2009 treballen en 

l’Anthropocene Working Group i estudien el canvi climàtic, les intervencions en la 

biodiversitat i la resta d’efectes de l’ésser humà sobre la naturalesa i les altres espècies 

(Schwägerl, 2016).  

Però l’Antropocè, tot i que la paraula ens és desconeguda, no ens ve de nou. Una part 

dels  científics apunta que va començar a mitjan segle XX, amb el naixement de l’era 

atòmica, de les proves nuclears. Una altra part creu que l’Antropocè va començar amb 

la Revolució Industrial al segle XVIII o fins i tot molt abans, amb l’aparició de 

l’agricultura fa uns 10.000 anys (Schwägerl, 2016).  

Sigui com sigui, és evident que el que estan buscant els científics són evidències de 

l’impacte global de la humanitat. Un impacte que a hores d’ara és innegable i forma 

part de la nostra societat i de la nostra cultura.  

Jan Zalasiewicz, paleobiòleg de la Universitat de Leicester assegura que si en un futur 

llunyà un geòleg estudiés la petjada en l’últim segle dels homes sobre la Terra li 

semblaria tan profunda com l’impacte d’un asteroide3.  

Però, siguem sincers, a hores d’ara podem parlar d’una vertadera consciència 

mediambiental? És evident que la generació actual és la primera que té accés a tanta 

informació sobre les conseqüències de l’activitat humana al nostre planeta. Però tot 

aquest coneixement es tradueix en un canvi en els costums, la cultura i, en definitiva, 

en la societat actual? 

 

 

 

 

                                                             
2 Christian Schwägerl, ‘Willkommen Im Anthropozän. An Der Schwelle Zur Menschheits-Epoche’, 
Frankfurter Allgemeine, 2016 <http://www.faz.net/aktuell/wissen/natur/anthropozaen-an-der-
schwelle-zur-menschheits-epoche-14002816.html>. 
3 Luis Lidón, ‘L’Antropocè, El Temps Geològic de L'home, va Néixer Amb L'era Atòmica’, Regió 7, 2014 
<http://www.regio7.cat/gent/2014/05/05/lantropoce-temps-geologic-lhome-neixer/266881.html>. 
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El naixement d’una consciència vers el medi ambient  

 

"La terra no és de l'home, l'home és de la terra". L'any 1854 el cap de la tribu d'indis 

Duwamish, que es trobava a l'actual Washington, va respondre d'aquesta manera al 

president dels Estats Units, Franklin Pierce, quan els va proposar que venguessin les 

seves terres i marxessin a viure a una reserva4. Com moltes altres tribus, la dels 

Duwamish no va sobreviure i les paraules del seu cap s'han anat perdent al llarg del 

temps. 

L'origen de la Terra es remunta aproximadament 4.600 milions d'anys enrere, però tot 

i que existeixen diferents teories i cadascú defensa i creu en la seva, tant ciència com 

religió coincideixen en que nosaltres no vam ser-hi des del primer instant. Les restes 

més antigues d’homo sapiens tenen 195.000 anys d’antiguitat. La naturalesa, els 

animals i les plantes, el medi ambient en sí, hi eren molt abans que nosaltres. El nostre 

egocentrisme, però, ha acabat fent-nos considerar la Terra "el nostre planeta", un 

error colossal, ja que ens ha fet oblidar que per molt que la Terra sigui la nostra casa, 

no és la nostra propietat 5. 

El moviment ecologista és un dels moviments socials més difícils de col·locar sobre una 

cronologia històrica. Tot i que no ens ho pugui semblar, els seus orígens es troben més 

enllà d’aquest segle o finals del passat. Si bé és cert que la seva força social i política es 

remunta a finals del segle XX, per fer justícia a les seves característiques més val 

començar des dels seus orígens. 

 

 Precedents històrics de l’ecologisme 

 

Si fem una mirada al passat, un dels primers moments relacionables amb una 

consciència ecològica a nivell europeu va tenir lloc a Londres, l’any 1661, quan 

l’escriptor i jardiner John Evelyn va publicar l’obra Fumifugium, subtitulada La 

inconveniència de l’aire i el fum de Londres dissipada juntament amb alguns remeis 

humilment proposats per la Seva Sagrada Majestat i el Parlament. En ella, Evelyn 

                                                             
4 Becky Santoyo, ‘La Tierra No Pertenece Al Hombre [Ser Consciente]’, Veo Verde, 2014 
<https://www.veoverde.com/2014/06/la-tierra-no-pertenece-al-hombre-ser-consciente/>. 
5 Vicente Moreno Cullell, ‘Els Orígens de L’ésser Humà’, Sàpiens, 2010 
<http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/05/21/els-origens-de-l%E2%80%99esser-huma/>. 
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proposava per primera vegada plantar arbres aromàtics i naturals a la perifèria de la 

capital anglesa per acabar amb l’ambient nociu i contaminat i, d’aquesta manera, 

refrescar l’aire que respiraven els seus ciutadans. Val a dir que en aquell moment 

encara no s’havia desenvolupat la Revolució Industrial i encara menys hi havia hagut 

iniciatives a l’hora de fomentar polítiques de caire naturalista, però la proposta 

d’Evelyn es coneix com un punt d’inflexió pel que fa a la consciència d’un medi 

ambient i d’una qualitat de l’aire i de la vida6. 

Seguint a Europa, es va donar un cas que ens queda més proper: el d’Espanya. L’any 

1781 es va crear el Real Jardín Botánico de Madrid, que contenia diferents tipus de 

plantes i arbres d’Europa, Amèrica i el Pacífic. I a part, comptava amb unes 

instal·lacions de laboratoris científics on es realitzaven anàlisis i estudis de plantes i 

llavors (F. Parodi, 2007). Com en el cas de l’obra d’Evelyn, es tracta més aviat d’una 

consciència de la relació entre higiene i salut, que poc pot tenir a veure amb la idea 

d’ecologisme que tenim ara, però sens dubte va ser un precedent interessant en el seu 

moment.  

No obstant aquests primers intents de manteniment del medi ambient, però, el 

moment en el qual aquest realment passa a ser un fenomen social -i d’alguna manera 

també cultural- gairebé per la força, és amb el naixement de la industrialització a partir 

del segle XIX. L’aparició de les fàbriques, la producció en cadena i, en definitiva, les 

primeres passes del capitalisme, van introduir una sèrie de canvis en el dia a dia de la 

gent que vivia a les ciutats. En aquell moment va haver-hi dues classes socials en 

concret que van iniciar un seguit de reclamacions vers les autoritats governamentals 

de l’època: la classe obrera i la burgesia (F. Parodi, 2007). 

Per la seva banda, la classe obrera reclamava un estil de vida més digne. Els barris 

obrers es trobaven a la perifèria de la ciutat, juntament amb les fàbriques industrials 

del moment, pràcticament sense cap tipus d’higiene ni condicions mínimes de salut. La 

pol·lució arribava a l’aigua que bevien i a l’aire que respiraven. La contaminació era 

una conseqüència més de formar part de la classe treballadora. 

Els burgesos protestaven per motius molt diferents. No els agradaven els efectes 

devastadors de la industrialització, el seu impacte en el que per ells fins ara havien 

                                                             
6 Guillermo F Parodi, ‘Movimiento Ecologista’, Rebelión, 2007 
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=46267>. 
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estat paratges d’oci (hi anaven a pescar, caçar i passejar) forestals i verds, i que ara 

patien la contaminació i la pol·lució de les fàbriques (F. Parodi, 2007). 

Així, dues classes socials completament oposades, van patir l’impacte ambiental que va 

suposar el naixement de la industrialització. Si bé les conseqüències els afectaven de 

forma ben diferent, el denominador va ser comú. 

 

L’ecologisme a partir dels anys setanta del segle XX 

 

El desenvolupament de la revolució industrial i el naixement del sistema capitalista, 

doncs, van portar una sèrie de conseqüències que van acabar afectant el dia a dia de la 

ciutadania. Això va despertar un mínim interès per la preservació del medi a escala 

mundial, sobretot pel que fa als efectes nocius de la pol·lució i la contaminació de les 

ciutats.  

Tot va empitjorar amb l’impacte brutal de la primera i la segona guerra mundial. En 

trenta anys, l’armament d’aquestes guerres va destruir i contaminar massivament el 

planeta, d’una manera que encara no s’havia presenciat a la història de la humanitat. I 

un cop acabades les guerres, la necessitat de tornar a posar en marxa les economies va 

suposar la construcció de grans indústries que funcionaven mitjançant energies 

majoritàriament contaminants. Mica en mica comencen a aparèixer les bases del que 

ara coneixem com a ecologisme, però hi ha dos esdeveniments que ho fomenten 

realment: la creació del Club de Roma, considerat com el Big Bang del pensament 

ambiental, i les resolucions de la Conferència de les Nacions Unides d’Estocolm (F. 

Parodi, 2007). 

L’any 1970, una agrupació privada d’empresaris, científics i polítics coneguda com el 

Club de Roma, va encarregar a investigadors de l’Institut de Tecnologia de 

Massachussets un estudi sobre els problemes que posaven en risc el desenvolupament 

de la globalització. Aquest grup d’investigadors estava liderat pel professor Dennis L. 

Meadows i el treball que en va resultar es va publicar dos anys després amb el títol Els 

límits del creixement (F. Parodi, 2007). 

L’estudi analitzava les conseqüències a llarg plaç relacionades amb el consum il·limitat 

de recursos en un món cada cop més interdependent. Els resultats van ser totalment 

negatius: la progressiva desaparició dels recursos portaria a una gran crisi de la 
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producció l’any 2000 i cap el 2100 la situació seria completament catastròfica, amb 

una producció negativa i una població mundial en decadència i, pràcticament, 

extingida7. 

Les conclusions a les quals va arribar l’estudi, segons els valors de consum i ritme de 

creixement de l’època, no van impactar només la societat, sinó també els líders i 

principals dirigents mundials. De fet, gràcies al treball de Meadows va anar agafant 

forma una corrent de pensament polític, econòmic i social que avui dia encara té els 

seus seguidors: el decreixement, que té l’objectiu d’establir un equilibri entre l’ésser 

humà i el medi, regulant una disminució de la producció i el consum econòmic. Segons 

els adeptes del decreixement, la conservació del medi ambient no és possible sense la 

reducció de la producció i el major repte és precisament moderar el creixement, frenar 

el consumisme excessiu i aprendre a viure millor amb menys. 

Sigui com sigui, aquesta primera feina per part del Club de Roma va servir per a 

despertar una consciència de la situació crítica del medi ambient i de les seves 

conseqüències cada cop més properes. L’exemple més immediat va ser la convocatòria 

de la primera conferència de la ONU dedicada a la crisi mediambiental: la Conferència 

de les Nacions Unides d’Estocolm, l’any 1972, on s’estableixen principis bàsics com la 

igualtat entre els estats, el desenvolupament sostenible, la sobirania estatal sobre els 

recursos propis, les responsabilitats compartides i la cooperació internacional. Alguns 

creuen que aquest va ser el vertader naixement d’una consciència i unes polítiques 

mediambientals a Europa. El que és cert és que l’efecte contigu a la conferència va ser 

la creació del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient i posteriorment, 

gràcies a l’interès que anava creixent i a la col·laboració investigativa van anar 

augmentant els coneixements sobre l’escalfament global i es va arribar a acords a 

nivell mundial com ara el Protocol de Kyoto, que es va aprovar per unanimitat l’any 

19978. 

Més endavant farem un cop d’ull a les polítiques mediambientals, fixant-nos 

especialment en el cas que ens queda més proper, la COP21, la cimera de París 2015.  

 

                                                             
7 The Club of Rome, ‘The Birth of the Club of Rome: A Quiet Villa and a Big Bang’ 
<http://www.clubofrome.org/?p=375>. 
8 Tina Ohliger, La Política de Medio Ambiente: Principios Generales Y Marco Básico, 2015 
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html>. 
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Els quatre pilars del moviment ecologista a Espanya: Greenpeace, WWF, 

Ecologistes en acció i SEO/Birdlife 

 

Segons un article de Guillermo F. Parodi9, que fa un recull de les obres de diversos 

autors, les organitzacions mediambientals es poden dividir en tres grups tenint en 

compte la seva tendència: els conservacionistes, els institucionals i els radicals.  

Dins dels conservacionistes trobem aquells que creuen que és possible una situació de 

convivència i respecte entre l’ecologisme i el sistema econòmic actual, sense necessitat 

de conflictes. Si bé volen defensar el medi ambient i els recursos naturals, ho fan des 

d’un punt de vista ètic-estètic, i per això també són coneguts com capitalistes verds. 

Són partidaris d’establir multes per tal de penalitzar delictes mediambientals - ja que 

creuen que els recursos naturals també tenen un preu - i de crear grans reserves 

mediambientals. És conservacionista, per exemple, l’organització National Geographic 

Society, fundada l’any 1888 als Estats Units, que publica la cèlebre revista mensual 

National Geographic (F. Parodi, 2007). 

Per la seva banda, les agrupacions institucionals són, probablement, les més cèlebres. 

Són aquelles que van sorgir als anys setanta, a partir de moviments d’esquerres i en 

què la gran majoria dels seus membres acostumen a ser gent de classe mitja-alta que 

dedica el seu temps lliure a la lluita ecologista. Aquests es coneixen, habitualment, 

com a activistes o militants passius, perquè ajuden a finançar les accions dels 

ecologistes actius. Entre les agrupacions es troben Greenpeace, WWF-Adena, 

Ecologistes en acció i SEO/Birdlife (F. Parodi, 2007). 

I tot i que la premissa que sol caracteritzar els grups ecologistes és l’acció no violenta i 

la idea generalitzada que el fi no justifica els mitjans, per últim caldria destacar un grup 

d’organitzacions mediambientals amb tendència radical. Són aquelles que es van crear 

cap a finals del segle XX i que, d’alguna forma o altra, s’apropen més a l’actualitat. 

Acostumen a ser grups d’acció directa, amb estratègies de boicot i tàctiques més aviat 

extremes, com la crema d’edificis o el sabotatge a institucions que fan ús de mètodes 

d’explotació animal. Els seus membres provenen de l’anarquisme social i l’esquerra 

radical i el seu objectiu principal és criticar el sistema social que fomenta la desigualtat 

                                                             
9 Parodi.  
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i la progressiva destrucció del medi ambient, proposant una sèrie de mètodes 

alternatius per reconstruir una societat més lliure mitjançant la igualtat, el respecte i 

l’ecologisme. Un exemple cèlebre és l’organització ecologista radical Earth First!, 

formada el 1980 als Estats Units (F. Parodi, 2007).  

Jo em vull fixar en els moviments coneguts com institucionals, ja que són els que tenen 

una major visibilitat a la nostra societat. Per això em proposo desgranar-los per 

entendre la seva creació i els seus propòsits. Tot i que només em fixaré en els quatre 

més visibles a nivell espanyol i, en part, també a nivell global, no hem d’oblidar tots els 

moviments, protestes i associacions de caire ecologista que hi ha hagut a nivell més 

comarcal o fins i tot local i que han portat a resultats molt significatius.  

És el cas, per exemple, de la resistència que va haver-hi als anys setanta a Gallecs, nucli 

rural del Vallès Oriental. Concretament l’any 1972, i per tant en plena dictadura 

franquista, el Ministerio de la Vivienda va expropiar 1.741 hectàrees agrícoles afectant 

Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i 

Plegamans, Lliçà de Vall, Polinyà i Montcada i Reixac. Això va provocar la posada en 

marxa d’un fort moviment social que va lluitar per desobeir una nova llei que pretenia 

convertir tot aquest espai agroforestal en una gran ciutat de 130.000 habitants10.  

Dos anys després, l’abril de 1974, es va presentar la maqueta, molt d’acord amb les 

idees pròpies del desarrollismo: un munt de blocs de pisos i amples avingudes 

empedrades que substituirien aquell petit poble de dos-cents habitants i les seves 

gairebé dues mil hectàrees de boscos i conreus que composaven Gallecs. La mort de 

Franco, el novembre de 1975, va esperançar els treballadors dels camps i aquells que 

més tard ocuparien cases i masies, però tant lluitadors antifeixistes com defensors de 

la terra van adonar-se ben aviat que els partits polítics prioritzaven el poder davant la 

defensa del medi ambient i l’agricultura més tradicional. De fet, es començaven a 

escoltar una sèrie de discursos antiecologistes per part de polítics i sindicalistes que els 

titllaven de radicals que estaven frenant la construcció d’una ciutat que portaria 

riquesa i milers de llocs de treball (Pérez, 2015).  

                                                             
10 Quim Pérez, ‘Gallecs, Símbol D’esperança, Desobediència I Resistència’, El Crític, 2015 
<http://www.elcritic.cat/blogs/benscomuns/2015/05/02/gallecs-simbol-desperanca-desobediencia-i-
resistencia/>. 
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Les protestes de Gallecs van ser les primeres del Vallès, i probablement també de 

Catalunya, d’aquest tipus. L’abril de 1978, la Comissió per la Defensa de Gallecs va 

convocar una manifestació en la qual van acabar participant vuit mil persones que 

clamaven per un “Vallès verd i agrícola”. A principis dels vuitanta, hi havia més d’un 

centenar d’okupes ecologistes, entre ells Lluís Ansó, activista ecologista i social, i qui va 

ser un dels històrics i més emblemàtics lluitadors del nucli rural vallesà11.  

L’absurd projecte del post-franquisme es va aturar i la lluita per defensar Gallecs 

també. Es creia que amb la democràcia el territori quedaria protegit, però els 

ajuntaments democràtics van veure-hi la seva via de creixement. Mica en mica Gallecs 

es va anar empetitint (Pérez, 2015).  

 Greenpeace 

És una associació ecologista a nivell global amb oficines nacionals i regionals a 

quaranta-tres països, independent tant política com econòmicament i de tipus no 

governamental. Va ser formada per un grup d’activistes  l’any 1971 a Vancouver, 

Canadà, i té com a director el sud-africà Kaimo Naidoo des del 2009. Els seus ingressos 

els obté de les contribucions individuals dels seus prop de 3 milions de socis a nivell 

mundial12.  

A hores d’ara és l’organització mediambiental més cèlebre del món i el seu objectiu 

militant és defensar i protegir el medi ambient a través de campanyes de 

conscienciació i actes directes, però els seus inicis van ser molt espontanis quan l’any 

1971 es van ajuntar activistes antinuclears canadencs i objectors de consciència 

americans que es refugiaven de la guerra de Vietnam, dins d’una petita organització, 

Don’t make a wave Committee13. 

El grup protestava en contra de les proves nuclears que els Estats Units duien a terme 

a l’arxipèlag d’Amchitka (Alska), al nord del Canadà. Els preocupava que les proves 

atòmiques acabessin provocant un tsunami, ja que es tractava d’una zona sísmicament 

                                                             
11 Ecologistes en Acció Catalunya, ‘A En Lluís Ansó: Referent de L’ecologisme Social’, Ecologistes En 
Acció, 2016 <http://www.ecologistasenaccion.org/article31654.html>. 
12 Greenpeace, ‘Historia de Greenpeace’, Greenpeace Internacional 
<http://www.greenpeace.org/espana/es/Por-dentro/Greenpeace-Internacional/Historia/>. 
13 Brian Wheeler, ‘The Campaign Group: Greenpeace’, BBC, 2008 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7338875.stm>. 
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inestable. Per això van decidir impedir la prova nuclear amb la seva presència física, 

dirigint-se a la zona amb un vell pesquer, el Phillys Cormack. Va ser en aquell moment 

quan va sorgir per primera vegada la paraula Greenpeace, el nom amb el que havien 

batejat el pesquer. Tot i que els guardacostes americans van aturar el vaixell poc abans 

d’arribar al seu destí i no es va poder impedir la prova nuclear, el viatge no havia estat 

una pèrdua de temps: havia despertat una consciència anti-nuclear entre algunes 

persones i com a resultat, desenes de milers de manifestants van bloquejar durant dies 

les fronteres entre el Canadà i els Estats Units, fins el punt que es van veure forçats a 

aturar les proves nuclears a la zona (Wheeler, 2008).  

Després d’aquella primera passa, diversos grups independents d’Austràlia, Nova 

Zelanda i els Estats Units, van començar a actuar sota el nom de Greenpeace, que va 

anar agafant força com a símbol de la militància a favor del medi ambient. Poc més 

tard, l’any 1974, els diversos grups es van ajuntar i l’organització, ja completa, va 

estendre la seva campanya arreu del món, iniciant diverses lluites ecològiques seguint 

la seva línia en contra de les accions nuclears i en contra de la caça de balenes 

(Wheeler, 2008). 

Pel que fa a Europa, el primer grup de Greenpeace va aparèixer als anys setanta a 

Holanda. De seguida es van unir Alemanya (1980), Àustria (1983) i Suïssa (1984). A 

Espanya es compleixen trenta anys de feina, amb importants victòries mediambientals 

que s’han dut a terme amb les delegacions d’altres països i han arribat a tenir, fins i 

tot, abast internacional, tot i que també hi ha hagut de locals, que no han sigut menys 

importants. Alguns dels èxits més destacables han estat el tancament de la central 

nuclear de Zorita, la prohibició de la pesca amb xarxes de deriva, el Protocol de Kyoto, 

la prohibició de mines antipersona i bombes de dispersió i aconseguir que Espanya 

sigui un dels tres països del món amb major aprofitament de renovables. 

La forma d’actuar que prefereixen els activistes de Greenpeace és l’acció directa, ja 

que és així com es poden fer més accessibles alguns malentesos de cara a la societat. 

No obstant això, les seves manifestacions sempre són pacífiques i apel·len a la no-

violència. Algunes maneres d’actuar són protestes en grup a llocs on saben que es posa 

en risc el medi ambient, com ara centrals nuclears o algunes empreses. Altres vegades 



L’ANTROPOCÈ, EL MÓN EN QUÈ VIVIM Carla Gimeno Grauwinkel 

 

19 
 

fan accions a mar obert per frenar la caça de balenes, com per exemple amb els seus 

vaixells Altair, Beluga II, Esperanza o Arctic Sunrise14. 

Les opinions sobre l’organització i les seves campanyes, com acostuma a passar, són 

molt diverses. Si bé compten amb una gran quantitat de seguidors i grups de suport, 

també existeix el punt de vista que els activistes de Greenpeace són massa radicals i en 

alguns casos fins i tot ingenus. Hi ha hagut casos en els quals s’ha acusat als grups de 

protesta de fer cas omís de les normes de seguretat essencials de la societat perquè, 

naturalment, els activistes no demanen amb antelació si poden col·locar una pancarta 

a les xemeneies de les fàbriques. La recepta del seu èxit és el factor sorpresa15.  

 WWF (World Wildlife Fund for Nature) 

Actualment és una de les organitzacions de conservació de la naturalesa més 

importants del món, present a més de 100 països i amb el suport de cinc milions de 

persones. Seguint en la línia de Greenpeace, es tracta d’una organització independent i 

apolítica i, alhora, es defineix com global i multicultural16.  

El seu objectiu principal és frenar la degradació de l’ambient natural del planeta, 

conservant la diversitat biològica de la Terra, fent ús dels recursos naturals renovables 

i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat. La forma de dur a 

terme la seva missió és mitjançant la informació i els recursos científics disponibles per 

abordar tots els temes mediambientals que ens afecten, buscant el diàleg amb tots els 

sectors socials i oferint solucions a través de treballs de camp, iniciatives polítiques, i 

l’educació.  

La història de WWF va començar ara fa 50 anys amb un petit grup d’entusiastes 

compromesos amb el medi ambient. Una de les figures més importants va ser el biòleg 

britànic Sir Julian Huxley, primer Director General de la Organització de les Nacions 

Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i cofundador de la Unió Mundial 

per la Naturalesa (UICN)17.  

                                                             
14 Greenpeace. 
15 One Fish, ‘Umweltorganisation Greenpeace’, One Fish <http://www.onefish.org/umweltorganisation-
greenpeace/>. 
16 WWF, ‘Nuestros Principios’, WWF Quiénes Somos <http://www.wwf.es/wwf_adena/>. 
17 WWF, ‘Desde Nuestros Comienzos Hasta Hoy’, Historia Y Logros de WWF 
<http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/>. 
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L’any 1960, Huxley va anar a l’Àfrica de l’Est per assessorar la UNESCO en la 

conservació de la vida salvatge de la regió i va quedar horroritzat. Quan va tornar a 

Londres va escriure tres articles pel diari The Observer, en els quals alertava el públic 

britànic de la destrucció de l’hàbitat i la cacera d’animals a un ritme massa elevat, que 

podria significar la pèrdua de gran part de la riquesa salvatge de la regió en els pròxims 

20 anys.  

Els articles van aconseguir fer veure als lectors que la conservació de la naturalesa és 

un problema seriós. Un d’ells va ser l’empresari Victor Stolan, que va proposar la 

creació imminent d’una organització internacional que recaptés fons per la 

conservació, tot i que ell mateix va deixar clar que no es trobava en cap posició per 

crear-la.  

Va ser llavors quan Huxley es va posar en contacte amb Max Nicholson, Director 

General de l’organització britànica Nature Conservancy. A la primavera de 1961 

Nicholson havia reunit un grup de científics i experts en publicitat i relacions públiques 

compromesos amb l’establiment de la organització que havia proposat en el seu 

moment Stolan. Entre aquests experts hi era l’ornitòleg Peter Scott, vicepresident de la 

UICN, que més tard es convertiria en el primer president de la organització. El grup va 

decidir basar les seves operacions a Suïssa, on la UICN ja havia establert el seu quarter 

general.  

Alhora, donava la casualitat que l’ós panda Chi-Chi acabava d’arribar al zoo de Londres. 

Conscients de la necessitat d’un símbol fort i distingible, que es pogués entendre en 

tots els idiomes, el grup es va posar d’acord en que l’animal seria el logo perfecte. Des 

de llavors l’ós panda blanc i negre ha arribat a ser un símbol pel moviment 

conservacionista18. 

WWF va ser conformada i registrada oficialment l’11 de setembre de 1961. Moment 

en què va caldre iniciar la recaptació de fons: els fundadors van creure que el mètode 

més eficient seria establir oficines a diferents països. Des del principi, WWF va planejar 

                                                             
18 WWF International, ‘Ein Panda, Der Die Welt Retten Will - Die Geschichte Des WWF’, WWF 
<http://www.wwf.de/ueber-uns/geschichte-des-wwf/1-teil-die-gruenderjahre/>. 
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treballar, sempre i quan fos possible, amb organitzacions no governamentals ja 

existents, basant-se sempre en la millor informació científica disponible.  

La primera campanya nacional va ser inaugurada al Regne Unit el 23 de novembre de 

1961 i l’1 de desembre va ser seguida pels Estats Units i, després, per Suïssa. Des de 

llavors, WWF ha crescut considerablement. El seu èxit es deu principalment al seu 

objectiu de conservació, enfocat sempre científicament, centrat en sis àrees: els 

boscos, les aigües continentals, els mars i les costes, les espècies en perill d’extinció i el 

canvi climàtic.  

Per poder aconseguir els seus objectius, WWF posa en marxa més de 12.000 projectes 

arreu del món i compta amb gairebé 4.000 persones dins del seu equip de 

professionals.  

ADENA (Associació per la Defensa de la Naturalesa) és la secció espanyola de WWF. Va 

ser creada a l’Estat espanyol l’any 1968 com a conseqüència d’una actuació militant, a 

favor de la protecció dels espais naturals del patrimoni mediambiental de la península i 

com a protesta al govern dictatorial de Francisco Franco, que volia convertir el Parc 

Nacional de Doñana en un gran arrossar per fomentar el desenvolupament econòmic 

(F. Parodi, 2007).  

Des de llavors ADENA ha lluitat de forma exhaustiva per la protecció i la preservació 

dels espais verds i les reserves naturals. La majoria de les seves accions, doncs, es 

centren en la conservació del medi ambient, desvinculant-se així de la lluita de 

consciència i la militància activa a favor d’un desenvolupament ecològic de grups com 

Greenpeace i Ecologistes en Acció.  

 Ecologistes en Acció  

Es tracta, en aquest cas, d’una xarxa de persones i grups ecologistes, eco pacifistes, 

conservacionistes i de defensa d’animals que, federats, treballen per aconseguir una 

societat ecològicament sostenible.   

Ecologistes en Acció és una confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts 

per pobles i ciutats formada l’any 1998. Forma part de l’ecologisme social, que entén 

que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i 
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consum cada cop més globalitzat, del qual també deriven altres problemes socials i 

que s’ha de canviar si es vol evitar la crisi ecològica19.  

Els seus orígens els trobem a la creació, l’any 1985, de la Federació Ecologista 

d’Albacete, formada per nombrosos grups del moment, com ara Chrysaetos o 

Naturalistas de Campo. Poc després aquest grup es va integrar dins L’Associació 

Ecologista de Defensa de la Naturalesa (AEDENAT) i, després de diversos debats 

interns, tots van pensar que es podria crear una gran plataforma ecologista formada 

per aquest amalgama de grups ecologistes separats i independents. L’objectiu va ser 

que pogués tenir tanta presència com Greenpeace o WWF/ADENA (F. Parodi, 2007).  

A nivell militant, la xarxa d’Ecologistes en Acció es dedica a la defensa d’espais naturals 

i dels equilibris mediambientals davant les agressions. La gran quantitat de temes que 

tracten i la seva ampla implantació territorial, els permeten comptar amb una 

diversitat interna elevada, tant pel que fa als plantejaments com els perfils de 

persones i les formes de participació. 

Per aconseguir els seus objectius, realitzen campanyes de sensibilització i denúncies 

públiques o legals en contra d’aquelles actuacions que puguin afectar el medi ambient. 

Tota aquesta feina es basa principalment en el treball grupal i voluntari de socis, 

activistes, col·laboradors, simpatitzants i, en ocasions, personal contractat20.  

L’organització s’estructura territorialment mitjançant federacions i grups, que són la 

base organitzativa i de presa de decisions de l’associació, que té l’Assemblea com a 

òrgan màxim de decisió. De la mateixa manera que Greenpeace o WWF, Ecologistes en 

Acció asseguren ser independents dels poders polítics i empresarials, alhora que 

actuen sense ànim de lucre i es mantenen únicament amb aportacions de persones 

associades i amb el treball de voluntaris21. 

 

 

                                                             
19 Ecologistas en Acción, ‘Sobre Nosotros’, Ecologistas En Acción 
<http://www.ecologistasenaccion.es/rubrique9.html>. 
20 Ecologistes en Acció Catalunya, ‘Qui Som’, Ecologistes En Acció 
<http://www.ecologistesenaccio.cat/spip.php?article11>. 
21 Ecologistas en Acción, ‘Cuentas Claras’, Ecologistas En Acción 
<http://www.ecologistasenaccion.org/article9423.html>. 
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 SEO-Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) 

Tot i que té molta menys presència que les anteriors organitzacions, SEO-Birdlife 

destaca perquè és una de les primeres associacions per la conservació de la naturalesa 

i la biodiversitat a Espanya. Va ser fundada l’any 1954 al Museu de Ciències Naturals de 

Madrid per un grup de 85 persones, amb un primer propòsit de conservar les aus 

silvestres i el seu hàbitat. Està registrada com associació sense ànim de lucre i 

declarada d’utilitat pública. La seva implantació territorial es basa en la cooperació dels 

seus socis, que actualment són més de 12.000 i compta amb l’ajut de més de 7.000 

voluntaris i 25.000 simpatitzants22.  

Com bé indica el seu nom, l’organització es dedica a l’estudi, la conservació i la defensa 

de les aus. Des dels seus inicis l’agrupació va publicar una revista de temàtica 

ornitològica, “Ardeola”, i un butlletí trimestral, “La Garcilla”. El 1957, pràcticament al 

començament de la seva existència, va crear un Centre de Migració d’Aus i es va 

dedicar constantment a campanyes de protecció mediambiental i defensa d’aquests 

animals (F. Parodi, 2007). 

SEO pertany a l’organització internacional Birdlife, fundada el 1922 amb el nom 

d’International Council for Bird Preservation, que després de la Segona Guerra Mundial 

va reprendre la seva activitat de forma intensa als anys vuitanta23.  

Actualment, després de seixanta anys de feina, també treballen en estudis científics, 

en la difusió de coneixement i respecte per les aus i la naturalesa en general, en 

l’educació ambiental i la formació de professorat, en el treball cooperatiu internacional 

pel desenvolupament com a motor fonamental per la conservació i l’ús sostenible de la 

biodiversitat en països en desenvolupament i en programes de voluntariat 

ambiental24.  

 

 

                                                             
22 SEO Birdlife, ‘¿Quiénes Somos?’, SEO Birdlife <http://www.seo.org/conocenos/quienes-somos/>. 
23 SEO Birdlife, ‘Somos BirdLife International’, SEO Birdlife <http://www.seo.org/somos-birdlife-
international/>. 
24 SEO Birdlife, ‘¿Quiénes Somos?’ 
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Els orígens dels tractats i les cimeres pel medi ambient 

 

El desenvolupament de l’ecologisme al llarg dels anys i l’activisme d’organitzacions 

com les que hem vist anteriorment, han anat despertant un interès a la societat que ha 

desembocat en diverses polítiques mediambientals, tractats i cimeres a nivell global.  

Fixant-nos en Europa, la política europea en matèria de medi ambient es remunta al 

Consell Europeu celebrat a París l’any 1972, en el qual els Caps d’Estat i de Govern 

europeus van reconèixer la necessitat d’establir una política comunitària dedicada al 

medi ambient que acompanyés l’expansió econòmica i la formació d’un programa 

d’acció. Mitjançant l’Acta Única Europea de 1987 es va introduir un nou títol sobre 

medi ambient, que va constituir el primer fonament jurídic per una política comuna en 

matèria de medi ambient, amb l’objectiu de preservar la qualitat del medi, protegir la 

salut humana i garantir un ús racional dels recursos naturals. Segons el Parlament 

Europeu, la política mediambiental de la UE es basa en els principis de cautela, 

prevenció, correcció de la contaminació i en “qui contamina paga”. Per exemple, el 

principi de precaució és una eina de gestió de risc a la qual es pot recórrer en cas 

d’incertesa científica sobre una sospita de risc per a la salut humana o el medi ambient 

que derivi d’una acció o política determinada. El principi de “qui contamina paga” 

s’aplica a través de la Directiva sobre responsabilitat ambiental (DRM), l’objectiu de la 

qual és prevenir o posar remei als danys causats a espècies protegides i hàbitats 

naturals, a l’aigua i al sòl25.  

Aquest febrer s’han complert onze anys de l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto, el 

primer tractat mundial de reducció d’emissions, que va sorgir després de la Primera 

Conferència Internacional sobre Medi Ambient celebrada a Estocolm el 1972 i, 

sobretot, com a complement als acords subscrits a la Cimera de la Terra de Rio de 

Janeiro el juny del 199226.  

Abans del Protocol de Kyoto hi va haver la declaració de Nairobi, convocada per l’ONU 

l’any 1982, on es van ratificar les necessitats esmentades a Estocolm i es va fomentar 

                                                             
25 Tina Ohliger, ‘La Política de Medio Ambiente: Principios Generales Y Marco Básico’, 2015, 1–5 
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html>. 
26 Míriam Viaplana, ‘A Vegades Cal Aturar-Se per Agafar Empenta I Tirar Endavant Amb Més Força’, 
MónSOStenible, 2015 <http://www.monsostenible.net/catala/opinions/a-vegades-cal-aturar-se-per-
agafar-empenta-i-tirar-endavant-amb-mes-forca/>. 
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una renovació de les polítiques mediambientals. El precedent més rellevant, però, és la 

ja esmentada declaració de Rio de Janeiro que, celebrada l’any 1992, va ser molt més 

nombrosa que la d’Estocolm i la de Nairobi, amb la presència de fins a 172 governs 

d’arreu del món, i on es va analitzar l’impacte que tenen determinats sistemes i 

mètodes de producció en el medi ambient, així com les diverses fonts alternatives 

d’energia renovable, creació de sistemes de transport públic més ecològics i els 

mètodes per tal d’arribar a sistemes de desenvolupament sostenible (Ohliger, 2015).  

El Protocol de Kyoto es va adoptar l’11 de desembre de 1997, tot i que no es va posar 

en marxa realment fins el 16 de desembre del 2005. Tenia per objectiu la reducció per 

a l’any 2002 d’un 5,2% de les emissions globals dels gasos d’efecte hivernacle. Un 

objectiu que, segons la Convenció del Canvi Climàtic de la ONU, s’ha complert per part 

d’alguns països compromesos amb l’acord i que fins i tot en alguns casos han 

aconseguit reduir les emissions fins el 20%. En l’àmbit global, però, no s’ha assolit, i 

això posa en perill el llindar dels 2º C com a límit d’escalfament global del planeta. Els 

Estats Units, per exemple, consideraven que suposaria una pèrdua econòmica per les 

seves industries i d’altres economies emergents, en especial la Xina, que estava en 

procés de transformació d’economia estancada a economia de mercat, van orientar-se 

cap a una combustió massiva d’energies fòssils (Ohliger, 2015). 

Sigui com sigui, el Protocol de Kyoto va donar el tret de sortida a les Cimeres del clima 

que s’han anat succeint any rere any per intentar arribar a compromisos vinculants 

que posin l’accent en una disminució real de les emissions a l’atmosfera, que des del 

1992 han augmentat en un 57%. La darrera ha estat la celebrada a París el desembre 

del 2015, coneguda com la COP 21 (Viaplana, 2015).  

 

 La COP 21 

 

Després de la Cimera del Clima de París, immediatament es va valorar positivament 

l’entesa que hi va haver entre quasi 200 països per frenar l’escalfament global,  però 

en general, la COP 21 no va acabar de deixar tot tan clar com caldria. Associacions com 

ara Greenpeace o Ecologistes en Acció van alertar immediatament que tot i que l’acord 

hi era, no es van fixar els mitjans necessaris per aconseguir-ho.  
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En general, la cimera va destacar per dos punts principals. El primer va ser el 

compromís per mantenir l’augment de la temperatura mitjana molt per sota dels 2ºC 

respecte als nivells preindustrials i mantenir els esforços per limitar aquest augment de 

la temperatura a 1,5ºC (de nou, respecte als nivells preindustrials). El segon punt va ser 

que els 195 països sumant-hi la UE es proposessin aconseguir reduir ràpidament les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle, seguint de ben a prop la informació científica 

més acurada disponible, per tal d’aconseguir un balanç net de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle que sigui zero a la segona meitat del segle27. 

Segons la responsable de la campanya de canvi climàtic de Greenpeace, Tatiana Nuño, 

“ambdós punts són importants perquè marquen objectius a llarg termini alineats amb 

les recomanacions científiques i per aconseguir-los les emissions de CO2 procedents de 

la crema de combustibles fòssils hauran de ser inexistents com a molt tard al 2050”.  

A part d’aquests dos punts principals, l’acord també va establir que els països havien 

de millorar els seus compromisos de reducció d’emissions cada cinc anys a partir del 

2020. Decisió que Nuño considera “sens dubte massa tard i massa dèbil, tenint en 

compte que aquests compromisos no són obligatoris ni compten amb mecanismes de 

penalització i que els compromisos de reducció actualment presentats pels països ens 

porten a gairebé 3ºC d’augment de temperatura”. 

Des d’Ecologistes en Acció també van voler posar l’accent en què realment la cimera 

de París es dirigia vers un “acord de mínims, clarament descafeïnat i sense ambició ni 

eines objectives per a convertir-se en un instrument eficaç contra el canvi climàtic”. 

L’objectiu a llarg termini de no augmentar la temperatura més enllà dels 1,5º C és, 

segons ells, una mera declaració d’intencions i subratllen la necessita d’un text 

ambiciós i plenament vinculant que suposi una transformació profunda de l’actual 

model. “Només un canvi genuí en el model de producció i consum pot mitigar de 

forma eficaç l’escalfament global”28.  

 

 

                                                             
27 Tatiana Nuño, ‘Claves Para Entender El Acuerdo Firmado En La Cumbre Del Clima de París’, 
Greenpeace España, 2015 <http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/un-momento-histricamente-
emocionante-en-la-co/blog/55101/>. 
28 Ecologistas en Acción, ‘La Cumbre de París Se Dirige Hacia Un Acuerdo de Mínimos’, Ecologistas En 
Acción, 2015 <http://www.ecologistasenaccion.es/article31337.html>. 
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2. Un nou repte social: és hora de desaprendre 

 

Un estudi recent de l’Umweltbundesamt, l’Agència Federal de Medi Ambient 

d’Alemanya, conclou que, si bé els joves alemanys són conscients del medi ambient, no 

actuen en conseqüència29. Tan sols un 21% dels enquestats (joves d’entre 14 i 25 anys) 

consideren que un ambient intacte i la possibilitat de gaudir de la naturalesa formen 

part d’una bona qualitat de vida. L’estudi mostra que la voluntat dels joves alhora de 

dirigir les seves accions vers diversos aspectes ambientals tendeix a disminuir: una 

renúncia al consum de roba de marca i productes electrònics se’ls fa difícil d’imaginar. 

Per a ells és més important adquirir un bon nivell de vida i oportunitats pel 

desenvolupament personal.  

No ens enganyem. Els joves d’Alemanya podrien ser els joves de Catalunya, d’Espanya, 

del món. En general, les enquestes posen de manifest que un alt percentatge dels 

ciutadans, tenint en compte totes les edats, no tenen el canvi climàtic entre les seves 

principals preocupacions. El 2010 tan sols un 6% de la població espanyola considerava 

que el canvi climàtic és un dels principals problemes a nivell mundial, només un 3,4% 

formava part d’alguna associació per la protecció o la conservació del medi ambient i 

un 45% mai s’havia plantejat deixar de fer servir el seu cotxe per raons 

mediambientals30. Al 2013 això seguia més o menys en la mateixa línia, o fins i tot va 

empitjorar, perquè si bé un 57,2% de la població espanyola considerava que s’està 

donant menys importància de la que realment té al canvi climàtic, tan sols un 1,1% 

creia que és el principal problema del món (un 3,6% l’hauria considerat entre els dos 

principals problemes del món)31.  

Això es pot deure a que gairebé trenta de cada cent espanyols creuen que hi ha molt 

desacord entre la comunitat científica i perceben que tota la informació que els arriba 

                                                             
29 ‘Studie Des Umweltbundesamts: Junge Menschen Sind Umweltbewusst - Handeln Aber Nicht Danach’, 
Spiegel Online, 2016 <http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/umweltbewusstsein-junger-menschen-
nimmt-laut-studie-ab-a-1073895.html>. 
30 Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, ‘La Sociedad Ante El Cambio Climático. 
Conocimientos, Valoriaciones Y Comportamientos En La Población Española. 2011’, 2011. 
31 Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, ‘La Respuesta de La Sociedad Española Ante El 
Cambio Climático. 2013’, 2013 
<https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path
=1074055 >. 
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podria ser certa... o no (Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, 2013). En tot 

cas això significa que hi ha un problema arrelat a la nostra societat que s’ha de 

resoldre el més aviat possible.  

Primer pas. Què és el canvi climàtic? 

Es coneix com a canvi climàtic la variació global del clima a la Terra. Així de fàcil i així de 

difícil: aquesta variació es deu a causes naturals i també a l’acció de l’home i es 

produeix a escales de temps molt diverses, afectant tots els paràmetres climàtics: la 

temperatura, les precipitacions, la nuvolositat... Un terme que sembla acompanyar 

sempre el canvi climàtic és l’efecte hivernacle, que es refereix a la retenció de la calor 

del Sol a l’atmosfera per part d’una capa de gasos, sense els quals la vida tal com la 

coneixem seria del tot impossible, ja que el planeta seria massa fred. Entre aquests 

gasos, coneguts com gasos d’efecte hivernacle (GEH) hi ha sis que són tinguts en 

compte pel Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) i que estan afectats pel 

Protocol de Kyoto: el diòxid de carboni (CO2) el metà, l’òxid de nitrogen, l’hexafluorur 

de sofre i els grups de gasos hidrofluorocarbonats (HFCs) i perfluorocarbonats (PFCs), 

que són alliberats per la indústria, l’agricultura i els combustibles fòssils32.  

Els nivells de CO2 (que prové de la crema de combustibles fòssils com el carbó, el gas 

natural i el petroli, incloent-hi els seus derivats com la gasolina, el gasoli o el querosè) a 

l’atmosfera han pujat de manera alarmant des de la revolució industrial, fins el punt 

que és el gas responsable del 63% de l’escalfament global causat per l’home. La seva 

concentració a l’atmosfera supera actualment en un 40% el nivell registrat a principis 

de la industrialització. Els altres GEH s’emeten en quantitats menors però són molt 

més eficaços que el CO2  a l’hora de retenir la calor i, en alguns casos, més potents. El 

metà és responsable del 19% de l’escalfament global d’origen humà i l’òxid de nitrogen 

del 6%33.  

                                                             
32 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, ‘¿Qué Es El Cambio Climático Y Cómo Nos 
Afecta?’ <http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-
como-nos-afecta/>. 
33 Comisión Europea, ‘Causas Del Cambio Climático’, Comisión Europea, Acción Por El Clima, 2016 
<http://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_es.htm>. 
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El nostre món completament industrialitzat ha aconseguit que la concentració dels 

GEH hagi augmentat un 30% des del segle passat, quan, sense l’acció humana, la 

naturalesa ja s’encarregava d’equilibrar les emissions. Les causes principals en són la 

combustió de carbó, petroli i gas, la desforestació, el desenvolupament de la 

ramaderia, l’ús de fertilitzants amb nitrogen i els gasos fluorats34.  

El primer pas per entendre el canvi climàtic des de la nostra perspectiva passa per 

adonar-nos de quina idea en tenim a la nostra ment. Segons un article del professor de 

la universitat de Santiago de Compostela Pablo A. Meira Cartea a la revista de difusió 

de la investigació Mètode, vuit de cada deu espanyols pensen que el forat de la capa 

d’ozó, provocat per l’acció humana, és la clau física causal que explica el canvi 

climàtic35. Aquest és un error, com tants d’altres, que sorgeix quan s’intenta traduir la 

cultura científica a la cultura comuna. La societat intenta remodelar la informació que 

rep de la ciència per tal de construir-se representacions que li permetin interpretar la 

realitat d’una forma que a ella li sigui entenedora.   

Tornem, per això, al fenomen del forat de la capa d’ozó. L’activitat humana, com hem 

vist abans, genera una sèrie de gasos, el més cèlebre d’ells, el diòxid de carboni. Però 

també hi ha els denominats clorofluorocarbonis (CFC), que s’aboquen a l’atmosfera de 

manera creixent des dels inicis de la Revolució Industrial. Aquesta contaminació acaba 

degradant la capa d’ozó i produeix un “forat” pel qual els raigs solars accedeixen en 

major grau, escalfen l’atmosfera i sí, alteren el clima (Meira Cartea, 2015). Aquesta 

petita explicació ens mostra que el forat a la capa d’ozó té un paper causal en la 

desestabilització del clima, però a la cultura comuna s’han acabat adoptant versions 

molt diferents, com per exemple en el cas completament invertit, quan es creu que el 

canvi climàtic és la causa del forat en la capa d’ozó.  

Per acabar amb el tema: la ciència mai ha establert una connexió causal entre el canvi 

climàtic i la capa d’ozó. Les relacions entre un fenomen i l’altre són completament 

tangencials, tot i que òbviament ambdós són el resultat de l’impacte negatiu de 

                                                             
34 Climate Change Secretariat, Cuidar El Clima. Guía de La Convención Marco Sobre El Cambio Climático Y 
El Protocolo de Kyoto, 2005. 
35 Pablo Ángel Meira Cartea, ‘Is There a Hole in the Ozone Layer of Your Climate Change? From Scientific 
Culture to Common Culture’, Mètode Science Studies Journal - Annual Review, 2015, 1–6 
<http://dx.doi.org/10.7203/metode.0.4219>. 



L’ANTROPOCÈ, EL MÓN EN QUÈ VIVIM Carla Gimeno Grauwinkel 

 

30 
 

l’activitat humana (Meira Cartea, 2015). La destrucció de la capa d’ozó va assolir 

rellevància social una dècada abans que el canvi climàtic; el seu èxit social (Ungar, 

2000) té dues claus: la primera és la construcció d’una gran metàfora-pont: l’enorme 

taca blava, quasi negra que enfosqueix el pol Sud i que imaginem quan pensem en el 

forat de la capa d’ozó. La segona és la seva associació amb el càncer de pell, una 

amenaça directa i significativa que encaixa amb un forat pel qual penetren les 

radiacions solars. Meira Cartea encara afegeix una altra raó que va fer que la 

degradació de la capa d’ozó es convertís en un problema socialment significatiu: la 

identificació dels esprais com a causa de la contaminació pels CFC. Aquest va ser un 

èxit de l’estratègia de comunicació del moviment ambientalista que va aconseguir 

vincular un element d’ús quotidià com ho era l’esprai amb una amenaça global, 

ubicant el problema en l’esfera personal.  

Aquest només és un exemple de moltes idees errònies que podem tenir sobre el canvi 

climàtic, les seves causes i conseqüències. Això es deu en molts casos a les falses 

interpretacions que es poden arribar a fer de la informació científica, que degut al seu 

llenguatge específic pot no ser entès pel ciutadà comú. D’allà sorgeixen malentesos o 

creences que acaben interpretant-se com una realitat universal per la societat i només 

fan més evident la necessitat d’una educació mediambiental més acurada. 

L’aprenentatge i el canvi climàtic 

Pel que hem anat veient sembla que estem predestinats a caure en malentesos i això 

seguirà així si no hi ha un mínim apropament entre la cultura científica i la cultura 

comuna. De fet, l’any 2012 un 39% de la població espanyola tenia la sensació que hi 

havia poc o cap acord sobre el canvi climàtic entre els científics36.  

Amb el pas dels anys he pogut veure que l’escletxa que separa el que seria el 

coneixement científic del comú comença a engreixar-se a l’escola i, sobretot, a 

l’institut. Arriba un moment en el qual, encara sent adolescent, has de decidir si et vols 

encaminar més cap als estudis de lletres o cap als de ciències. Has de decidir-te per un 

bàndol, tot i que potser t’interessen o se’t donen bé ambdós àmbits. Però la mescla 

                                                             
36 Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, ‘La Respuesta de La Sociedad Española Ante El 
Cambio Climático. 2013’. 
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entre ciències i lletres no és gens habitual; o una cosa o l’altra, però les dues no. 

Segons el meu parer és un error colossal que un ésser humà, des d’una edat tan jove, 

hagi de decidir-se per un únic camí. Primer de tot, perquè pot ser que més endavant 

s’adoni que no ha triat bé però, sobretot, perquè no crec que només hi hagi un camí 

correcte. La ciència i les lletres – o humanitats - haurien d’anar de la mà i, d’aquesta 

manera, els malentesos serien molt menys freqüents. No és cert que algú “de lletres” 

no pugui entendre’s amb algú “de ciències”, simplement fa falta un apropament des 

de les dues bandes. D’aquesta manera la comprensió podria ser molt més senzilla i, 

sobretot, augmentaria l’interès mutu. Al cap i a la fi, els estudiants de lletres no han de 

perquè ser uns ineptes alhora de fer càlculs matemàtics o estudiar l’origen de la vida i 

els de ciències també poden ser molt bons en el moment d’escriure un text periodístic.   

D’altra banda, un altre repte al qual ens afrontem és que actualment disposem de més 

informació que mai. Els nostres avantpassats no sabien ni de lluny tant com nosaltres 

sobre l’impacte de l’activitat humana al planeta i encara menys disposaven d’un accés 

tan ampli a informació. Però tot i així actualment estem en continu risc de 

desinformació, perquè sovint no sabem reconèixer on hem de buscar i on podem 

trobar informació realment fiable. Fa falta, per tant, que des del sistema educatiu es 

posi l’accent en aquest assumpte, de manera que els alumnes disposin d’eines a l’hora 

d’encarar-se a aquest excés de dades, que no sempre són útils i massa sovint creen 

més malentesos que claredat.   

Sigui com sigui, si volem facilitar l’aprenentatge i la comprensió en temps de canvi 

climàtic, és hora de fer un apropament des de tots els sentits: social, científic, cultural, 

polític, comunicatiu, econòmic... El canvi climàtic planteja considerables reptes 

educatius: després de conèixer les causes, cal entendre les seves conseqüències, els 

riscos i, per tant, les nostres vulnerabilitats. Però per sobre de tot, ens cal saber quines 

són les solucions, què és el que hem de fer. Per això, les organitzacions educatives han 

de plantejar-se quina serà la seva aportació davant d’aquesta necessitat de 

coneixement i de canvi social. 

Fins ara hem vist l’educació com un instrument que ens facilita l’adaptació a diverses 

circumstàncies, que ens explica el món que ens envolta. Però podem dir que de cara al 
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repte del clima el nostre sistema educatiu està desenvolupant aquest paper? Pel que 

fa a aquesta pregunta, Francisco Heras Hernández37, biòleg ambiental per la 

Universitat Autònoma de Madrid, té una resposta molt interessant. Segons ell, el canvi 

climàtic no es pot abordar com un objecte d’estudi desvinculat de la vida de professors 

i alumnes, ja que accions quotidianes d’aparent poca rellevància, com engegar el 

motor d’un vehicle o encendre la calefacció, acaben repercutint en l’augment de les 

concentracions de gasos a l’atmosfera, perquè estan sent realitzades simultàniament 

per milions de persones al planeta. Tot i així, a les aules s’acostumen a tractar els 

continguts des d’uns nivells d’abstracció molt elevats, fins el punt que rarament 

s’organitzen entorn de les pròpies experiències de l’alumne. D’aquesta manera el que 

s’està fent és distanciar l’estudiant del coneixement, un tipus d’educació inadequada 

pel tracte amb el canvi climàtic, ja que d’aquesta manera no es pren consciència que 

les decisions en la nostra vida quotidiana, en la nostra activitat laboral o en la nostra 

activitat social i política poden marcar diferències.  

Tant una visió distanciada com la culpabilització són dos formes d’encarar 

l’aprenentatge completament errònies. L’enfocament ideal és aquell que facilita el 

coneixement, però també alimenta la responsabilitat. Com hem vist abans, el repte no 

només consta en saber quines són les causes, sinó entendre les conseqüències i, 

sobretot, veure quines són les solucions. Sí, saber que hi ha unes solucions és 

indispensable per avançar cap a un món més sostenible. Conèixer-les fa possible que 

deixem de veure el canvi climàtic com un assumpte depriment per a començar a 

concebre’l com un formidable repte social sobre el qual és possible intervenir. 

D’aquesta manera abandonem la idea que som mers afectats per esdevenir actors 

(Heras Hernández, 2015). 

Sobretot, no tornem a caure en l’error de pensar que els únics que hi poden fer alguna 

cosa són els estudiants de ciències i que, per tant, els continguts només han de ser 

incorporats a l’ensenyament científic. De moment, el canvi climàtic no ha aconseguit 

una rellevància primordial als plans d’estudi, però els reptes que ens planteja 

                                                             
37 Francisco Heras Hernández, ‘Education in Times of Climate Change: Easing Learning to Build a Climate-
Protection Culture’, Mètode Revista de Difusió de La Investigació, 0.6 (2015), 57–63 
<http://dx.doi.org/10.7203/metode.85.4220>. 
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necessiten les aportacions tant de la psicologia, la sociologia, el dret, l’economia, la 

política com l’ètica (Heras Hernández, 2015). Al cap i a la fi no es tracta només d’un 

problema ecològic, sinó d’una qüestió social i la societat la formem i completem entre 

tots. 

Com va dir l’ecologista, poeta, traductor, matemàtic, filòsof i doctor en ciències 

polítiques Jorge Riechmann a una entrevista al butlletí ECOS38: “exceptuant aquells qui 

tanquen els ulls davant la realitat, crec que no costaria posar-nos d’acord en què 

estem davant d’una crisi ecològica-social. No es tracta només d’una crisi ambiental, 

que és evident, sinó d’una cosa molt més gran en la qual s’enllacen tres fenòmens de 

grans dimensions. Primer de tot, tenim una crisi climàtica antropogènica [...]. En segon 

lloc tenim una crisi energètica, perquè hem construït les nostres societats industrials 

sobre la base de combustibles fòssils, un recurs natural limitat que hem estat cremant 

massa ràpid de manera que ara ens trobem en aquest punt dramàtic de zenit global 

del petroli, que anirà seguit del gas natural i, més endavant, del carbó [...]. I en tercer 

lloc tenim una crisi de biodiversitat, amb la desaparició d’espècies i la degradació 

d’ecosistemes [...] com a resultat de l’activitat humana”.  

Hi ha hagut diverses iniciatives de cara a l’ensenyament en temps de canvi climàtic, 

com ara algunes regions del territori espanyol que han posat en marxa programes 

específics per a facilitar el tractament del canvi climàtic en l’educació primària o 

secundària, com a Catalunya amb el Programa educatiu de medi ambient de la ciutat 

de Vic, a Andalusia amb Kyoto educa o a Galícia amb Climántica (Heras Hernández, 

2015). O també la Xarxa de Ciutats pel Clima, que es va posar en marxa per la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb el suport del Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Però totes aquestes iniciatives són més 

aviat tímides si tenim en compte tota la informació i les oportunitats de les quals 

disposem.  

                                                             
38 Gobierno de Canarias, ‘Tema 1. El Cambio Climático En La Escuela.’, Escuela Y Cambio Climático, 1–59 
<http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/grivveg/files/2012/05/Tema1.El_Cambio_Clim
atico_en_la_escuela.pdf>. 
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En general, els estudiants d’avui dia aprenen sobre energia, clima i medi ambient de 

manera molt semblant a com es feia fa dècades i no s’aprofiten tant com es podria els 

recursos i els coneixements que tenim al nostre abast (Heras Hernández, 2015).  

És hora de desaprendre 

Efectivament, desaprendre (Heras Hernández, 2015). A vegades és tan important com 

aprendre, i no només pel que fa al medi ambient, sinó a moltíssims altres aspectes de 

la vida. Com diu una cèlebre cita del filòsof Alexander Pope, “errar és humà, perdonar 

és diví i rectificar és de savis”. Adonar-te que tot allò que has estat fent fins ara no ha 

de perquè ser el correcte ja és un primer pas cap al canvi.  

Sovint ens costa deixar els nostres hàbits perquè ens hem envoltat d’una mena de 

bombolla de falsa comoditat. El canvi és difícil, sí, però un cop s’ha fet, la vida no ha de 

perquè ser més complicada o incòmoda. Per exemple, anar al supermercat amb una 

bossa de tela o un cistell per no haver de fer servir bosses de plàstic pot significar un 

primer esforç, però un cop fet aquest pas te n’adones que la comoditat és la mateixa o 

que fins i tot augmenta. La qüestió és que si realment volem enfrontar-nos al canvi 

climàtic i acceptem el repte, hem de posar tots de la nostra part. Per això caldrà que 

revisem críticament els nostres hàbits i les nostres maneres de fer, que les posem en 

dubte i que, sobretot, no pensem que això ja ho faran les pròximes generacions. 

Depositar el repte en mans de les pròximes generacions és un error. Esperar que els 

nostres descendents prenguin les decisions correctes i canviïn les nostres formes de fer 

és una decisió irresponsable i, alhora, ingènua. De la mateixa manera que trobem 

immoral que un pare deixi una immensa quantitat de deutes i hipoteques als seus fills, 

no podem esperar que ells sols s’encarin al problema del canvi climàtic (Heras 

Hernández, 2015). És un problema que ens afecta a tots i que, per tant, s’ha de 

resoldre conjuntament, a part d’una altra raó òbvia, i és que el temps que tenim per 

reaccionar és escàs. D’aquesta manera, crec que la millor forma d’encarar-ho és 

seguint les paraules d’Heras Hernández: “la bona educació és aquella que ens impulsa 

a abandonar la nostra zona de confort i reconèixer les nostres pròpies potencialitats (i, 

per tant, les nostres responsabilitats)”.  
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Deixem enrere el negacionisme 

Encara que sembli mentida, tenint en compte la situació general de consens que hi ha 

sobre els punts clau del canvi climàtic, avui dia encara hi ha persones amb posicions 

obstruccionistes que acostumem a conèixer com a escèptics, opositors o fins i tot 

negacionistes, que com bé designa el seu nom neguen l’existència o gravetat del canvi 

climàtic39. 

Un estudi realitzat per Bruce Tranter i Kate Booth, de la Universitat de Tasmània 

(Austràlia), i que va ser publicat el juliol de 2015 a la revista Global Environmental 

Change analitza a fons els resultats d’una enquesta internacional amb l’objectiu de 

descriure les característiques socials i ideològiques d’aquest grup de persones que no 

creu en l’augment de les temperatures des de la revolució industrial40.  

Una de les parts més interessants de l’enquesta internacional que analitzen Tranter i 

Booth és, precisament, la llista d’escepticisme climàtic per països, que va encapçalada 

per Austràlia, on el 17% de la població nega el canvi climàtic, seguida per Noruega 

(15%), Nova Zelanda (13%) i els Estats Units (12%). 

Els resultats de l’estudi de Tranter i Booth no només mostren els països més 

negacionistes, sinó que també desmenteixen que aquestes idees vagin relacionades 

amb un nivell cultural i educatiu baix. Això sí, un dels elements bàsics del perfil 

negacionista és la ideologia política conservadora o liberal-conservadora. Segons 

l’estudi, la major part són persones que no creuen en els poders públics i que defensen 

la iniciativa privada. 

Una quantitat important de lobbys industrials i petrolífers estan interessats en posar 

en dubte el canvi climàtic i donen a conèixer una versió negacionista basada en que a 

la Terra sempre hi ha hagut modificacions del clima i que, per tant, no hi ha cap causa 

antropocèntrica. És cert que hi ha hagut variacions climàtiques, però el que no diuen 

                                                             
39 Luis Alfonso Gámez, ‘Los “Negacionistas” Del Cambio Climático No Son Escépticos’, 2014 
<http://magonia.com/2014/12/12/los-negacionistas-del-cambio-climatico-no-son-escepticos/>. 
40 Joaquim Elcacho, ‘Un Estudio Analiza El Fenómeno de Los Negacionistas Del Cambio Climático’, La 
Vanguardia, 2015 <http://www.lavanguardia.com/natural/20150722/54434059695/ranking-mundial-y-
pefil-de-los-negacionistas-del-cambio-climatico.html>. 
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és que aquestes s’han produït durant diverses eres geològiques i durant períodes lents 

de centenars de milers d’anys41. 

Probablement on les veus que s’oposen al canvi climàtic han tingut més visibilitat ha 

estat als Estats Units. De fet, els congressistes republicans dels EUA es relacionen 

directament amb el negacionisme, degut a que la gran majoria creuen que el canvi 

climàtic frena el desenvolupament de l’economia. Gina McCarthy, directora de 

l’Agència Nord-americana per a la Protecció del Medi Ambient (EPA) defensa que s’ha 

d’actuar davant la degradació del nostre planeta, precisament pel desenvolupament i 

que, de fet, els que s’amaguen darrere de la paraula economia ho fan per protegir els 

seus interessos particulars42. 

De polítics republicans que neguin el canvi climàtic, per tant, n’hi ha molts. Jeb Bush, 

exgovernador de Florida i fill i germà d’anteriors presidents, per exemple, no creu que 

hi hagi suficients evidències que demostrin si és causat per l’home o si la causa és 

natural. Ted Cruz, senador de Texas, s’amaga darrere de la història de Galileu: “els 

alarmistes del canvi climàtic són iguals que els que defensaven que la Terra era plana. 

La ciència acceptava com a veritat que el planeta era un disc pla i a un herètic com 

Galileu també el titllaven de negacionista”. Però qui ha causat més escàndols ha estat 

el multimilionari i candidat a la presidència Donald Trump, que ha defensat 

directament que el canvi climàtic és un engany, fins i tot al seu compte de Twitter: “el 

concepte d’escalfament global va ser creat pels xinesos, amb l’objectiu d’acabar amb la 

competitivitat de la indústria dels Estats Units. Aquesta idiotesa caríssima de 

l’escalfament global ha d’acabar-se. El nostre planeta es congela, marca temperatures 

mínimes històriques i els científics han quedat atrapats en el gel”43. 

Però no ens enganyem, no cal anar fins als EUA per trobar negacionistes. L’any 2007, 

Mariano Rajoy, president del Govern d’Espanya del 2011 fins el 2015 i actual president 

en funcions, posava en dubte l’existència del canvi climàtic seguint el consell d’un cosí 
                                                             
41 Gregori Ramon, ‘Els Negacionistes’, ACC Aturem El Canvi Climàtic, 2015 <http://acc-
aturemelcanviclimatic.com/2015/11/26/els-exceptics/>. 
42 Maxwell Boykoff, ‘Consensus and Contrarianism on Climate Change: How the USA Case Informs 
Dynamics Elsewhere’, Mètode Revista de Difusió de La Investigació, 0.6 (2015), 81–87 
<http://dx.doi.org/10.7203/metode.85.4182>. 
43 Javier Sauras, ‘El Negacionismo Climático Se Hace Fuerte En Estados Unidos’, El Pais, 2015 
<http://elpais.com/elpais/2015/12/03/planeta_futuro/1449139551_559490.html>. 
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seu, catedràtic de Física a la Universitat de Sevilla, i demanava que no es convertís 

aquesta qüestió en “el gran problema mundial”. La declaració literal del seu cosí, José 

Javier Brey, a una entrevista al Diario de Sevilla era la següent: “s’invoca a la ciència 

per dir que Déu existeix, que Déu no existeix, per el canvi climàtic, pels submarins 

atòmics de la base de Rota. Convides els cent millors científics del món i no et poden 

dir amb una probabilitat del 100% si demà passat plourà a Sevilla. I hi ha pseudo-

científics que saben el que passarà en tres-cents anys amb el canvi climàtic”44.  

Més de vuit anys després, com a mínim públicament, Mariano Rajoy sembla que ha 

canviat la seva opinió vers el canvi climàtic. La declaració que va fer anys enrere quan 

tan sols era president del Partit Popular ha variat bastant ara que és president i 

defensa que el canvi climàtic “és el repte mediambiental més important al qual ens 

enfrontem i ens obligarà a plantejar-nos grans desafiaments socials i econòmics”.  

Sigui com sigui ja és hora que el negacionisme no tingui cabuda en la nostra societat i 

la nostra cultura. No val dir que el canvi climàtic és una idea falsa creada per frenar el 

creixement econòmic de segons quins països. El món va més enllà de les pròpies 

fronteres i cal veure i assumir que afrontar el repte mediambiental és, alhora, afrontar 

conjuntament tots els altres problemes que amenacen el nostre planeta. No podem 

entendre el medi ambient i el respecte pel nostre planeta separat de les indústries, 

l’economia, la política, els drets, les llibertats i la igualtat de les persones. Tot va de la 

mateixa mà.  

El paper dels mitjans de comunicació  

La crisi econòmica i la crisi política són dos problemes greus molt característics 

d’aquest principi de segle, però no sembla difícil trobar periodistes especialitzats en 

aquests temes. Pel que fa al canvi climàtic - un altre gran repte del segle XXI -, a 

vegades s’ha de buscar molt bé per poder trobar-ne professionals de la comunicació 

especialitzats.  

                                                             
44 R. Terrasa, ‘El “Cambio” Climático de Rajoy: Del Negacionismo de Su Primo Al “Mayor Reto 
Medioambiental”’, El Mundo, 2015 
<http://www.elmundo.es/ciencia/2015/11/30/565c8b2d46163f3c428b464d.html>. 
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L’any 2012 un 65,8% de la població espanyola es sentia poc o gens informada sobre el 

canvi climàtic en general. De fet, un 44,3% creia que rebia amb poca freqüència 

informació als diaris sobre el canvi climàtic. Això podria explicar perquè tan sols un 

43,7% de la població espanyola mostrava un grau de confiança alt vers la informació 

mediambiental als mitjans de comunicació, mentre que el grau de confiança de cara 

als grups ecologistes pujava a gairebé un 70%45. 

Clara Navío és la presidenta de l’APIA (Associació de Periodistes d’Informació 

Ambiental). Una associació que compta amb més de dos-cents socis professionals del 

periodisme de tota Espanya vinculats a la informació ambiental, que entre els seus 

objectius inclou l’organització d’activitats destinades a promoure el debat 

mediambiental i afavorir la trobada entre persones i organismes nacionals i 

internacionals que treballen en aquesta àrea.  

Navío admet que no creu que el periodisme mediambiental sigui una especialitat 

majoritària. De fet, només cal fer un cop d’ull a la FAPE (Federació d’Associacions de 

Periodistes d’Espanya) per a veure el nombre de socis de les altres associacions. Per 

exemple, l’Associació Espanyola de Premsa Esportiva compta amb prop de dos mil 

cinc-cents socis46 i l’Associació Nacional d’Informadors de Salut amb sis-cents47. Segons 

Navío això es deu, primer de tot, a que molts mitjans no aposten pel medi ambient i no 

creuen que hagin de comptar amb un especialista en el tema. En segon lloc a que no 

s’inverteix esforç suficient en la formació de periodistes especialitzats i, per últim, a 

que en general les redaccions s’han anat buidant.  

De cara a la societat, Navío opina que “la informació ambiental és una temàtica molt 

relacionada amb la ciència i l’economia i sovint els lectors la veuen difícil i àrida, [...] la 

informació sobre el canvi climàtic no parla de floretes i ocellets”. Per això considera 

que el paper dels mitjans de comunicació davant el repte del canvi climàtic és oferir 

informació accessible per la immensa majoria de la societat, que és molt diversa. En 

                                                             
45Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, ‘La Respuesta de La Sociedad Española Ante El 
Cambio Climático. 2013’. 
46 ‘Asociación Española de La Prensa Deportiva’ <http://www.aepde.org/asociacion-espanola-de-la-
prensa-deportiva/>. 
47 ‘La Asociación Nacional de Informadores de La Salud’ <http://www.anisalud.com/es/la-asociacion/la-
asociacion-nacional-de-informadores-de-la-salud>. 
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tot moment s’ha de saber a quin públic va dirigit allò que s’està dient i, per això, la 

presidenta de l’APIA defensa el paper dels especialistes: “s’ha d’informar amb rigor, 

qualitat, veracitat i independència”.  

Per altra banda, Navío recalca que no tot està únicament en mans dels mitjans, sinó 

que també hi ha el paper de la societat. “La societat ha de ser interessada, culta, 

inquieta... la informació sobre el canvi climàtic mai provocarà un enorme frenesí de 

demanda, com el que trobem en els esports, per exemple”, però els periodistes 

tampoc han d’oblidar que el que fan és periodisme ambiental i no activisme ecologista 

i que, a vegades, segons Navío, s’ha d’explicar a la societat allò que no vol saber, però 

també allò que mereix saber.  

Des de l’APIA s’intenta promoure la informació rigorosa i, sobretot, la formació dels 

seus socis. Per la seva presidenta, la formació és essencial i un dels papers bàsics dels 

mitjans de comunicació de cara al repte del canvi climàtic és, precisament, no donar 

veu als negacionistes.  

Míriam Viaplana, per la seva banda, és directora de Ràdio Caldes i coneix molt de prop 

la relació entre el canvi climàtic i els mitjans de comunicació. Implicada durant tota la 

seva vida en temes de caire mediambiental, l’any 2009 va decidir fundar el portal web 

Món Sostenible per a difondre la sostenibilitat a través de l’actualitat diària48. Viaplana 

s’havia adonat que per tal d’assabentar-se de segons quins temes només ho podia fer 

consultant les webs d’associacions ecologistes. La creació del portal, per tant, era una 

manera de posar a l’abast de la ciutadania un espai amb informació especialitzada i, 

fins i tot, de proximitat.  

Amb una sèrie de col·laboracions interessants com ara Josep Enric Llebot, Martí Boada 

i Alina Hirschmann, el que es proposa Món Sostenible és posar al centre del debat de la 

ciutadania temes com l’energia, la mobilitat, els residus, el canvi climàtic i les 

polítiques mediambientals. La idea és que aquest espai enforteixi el poc debat que 

sembla haver-hi en general en els mitjans de comunicació.  

                                                             
48 ‘MónSOStenible’ <http://www.monsostenible.net/catala/>. 
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El paper dels mitjans de comunicació, per tant, és el adaptar-se, tal com ho han fet 

històricament, al món actual. Hi ha molt camí per fer en el periodisme mediambiental i 

això requereix tant la feina des dels mitjans de comunicació, que haurien d’apostar 

més per la formació dels seus periodistes, com des dels periodistes professionals i la 

mateixa societat. Tal com va dir un dels periodistes més reconeguts de la història, 

Ryszard Kapuscinski, “El periodisme vertader és intencional... es fixa un objectiu i 

intenta provocar algun tipus de canvi”. Al cap i a la fi no és pas una novetat que els 

mitjans es considerin els constructors de la realitat o, fins i tot, un mirall de la nostra 

realitat; ara només cal saber quina és la realitat que es vol construir. 
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3. Cap on hem d’anar? 

 

Camins a seguir  

Actualment sembla que hi ha un consens científic al voltant de la idea que la nostra 

forma de produir i de consumir està alterant la Terra i el seu clima. Però el canvi 

climàtic va molt més enllà del clima. L’alteració que està provocant al nostre planeta 

també afecta i anirà afectant cada cop més els nostres sistemes socioeconòmics, fins el 

punt que – segons diversos economistes – augmentaran les desigualtats i perillarà la 

justícia social49. 

A l’hora de fer front al canvi climàtic en totes les seves facetes existeixen gran nombre 

de teories i posicionaments. M’agradaria, però, fixar-me en les propostes de quatre 

noms amb molta rellevància dins l’àmbit de l’economia verda economia ecològica: 

Jeremy Rifkin, Manfred Max-Neef, Naomi Klein i Ramón Fernández Durán. 

 

Jeremy Rifkin, sociòleg, economista, escriptor, assessor polític i activista nord-americà, 

ha dedicat la seva vida a investigar l’impacte dels canvis científics i tecnològics a 

l’economia, però també la societat i el medi ambient. En el seu llibre La tercera 

revolució industrial, publicat l’any 2011, Rifkin assegura que aquesta revolució 

precisament ha de passar pel desenvolupament d’una economia verda. Bàsicament la 

visió de Rifkin és que la manera de superar la crisi econòmica actual és fent una aposta 

clara per una economia verda i per una societat on l’energia provingui de fonts 

renovables que, estant a l’abast de tothom, canviaran el model econòmic i generaran 

una societat horitzontal i distributiva, en substitució de l’actual model vertical50. 

D’aquesta manera, Rifkin posa en el mateix calaix economia i ecologia, dos conceptes 

que per a molts no podrien anar mai de la mà, però que segons l’economista nord-

americà portarien a una societat ecològica, sostenible i, en definitiva, molt més justa.  

La proposta de Rifkin, per tant, és la d’una tercera revolució industrial, que, seguint el 

camí de la primera i la segona, ve marcada per un canvi social i energètic. La tercera 

                                                             
49 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. 
50 Jeremy Rifkin, La Tercera Revolución Industrial Cómo El Poder Lateral Está Transformando La Energía, 
La Economía Y El Mundo, Paidós Estado Y Sociedad, 2011. 
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revolució, en comptes de basar-se en el petroli o la màquina de vapor, s’ha de basar en 

les fonts renovables: energia solar, eòlica, geotèrmica...51 

A una trobada amb la premsa per presentar el seu llibre La societat de cost marginal 

zero, l’any 2014, el nord-americà va confessar que creia que en uns trenta-cinc anys el 

capitalisme deixaria de ser el model econòmic predominant, per conviure amb una 

economia col·laboradora, posant com a exemple les cooperatives d’energia renovable 

a Alemanya que produeixen quasi el 27% de l’energia elèctrica i controlen gairebé tot 

el mercat d’energia verda, on les grans companyies elèctriques com EON tan sols 

generen un 7% del total52.  

Seguint en aquesta línia, no va mostrar-se reticent a criticar el Govern espanyol, dient 

que: “Espanya anava per bon camí amb la seva inversió en energia solar, però el 

Govern va canviar completament la seva política. És una pena”, o al mateix president: 

“Rajoy diu que sóc teatral i que visc a la fantasia. Doncs llavors sembla que Alemanya 

també és teatral, perquè justament va en la direcció que jo proposo. O el president de 

Google, que afirma que en poques dècades només hi haurà energies renovables. O el 

diari New York Times, en el qual el seu periodista Justin Gillis publicava l’altre dia en 

portada un article parlant de les qüestions que plantejo al meu llibre”. El més 

impactant, però, va ser el que va dir després: “Si el Govern espanyol volgués, demà 

mateix es podrien crear nous llocs de treball. Fa falta rehabilitar edificis perquè creïn 

energia verda, perquè siguin eficients energèticament. Fa falta canviar els sistemes de 

cablejat, s’han de renovar les autopistes i preparar-les pel cotxe elèctric, s’hauran de 

posar milions de sensors i zones on carregar els cotxes. Per a fer la transició a la nova 

economia es necessitaran quaranta anys, això són dues generacions. [...] Hi ha 

inversions que pot fer el Govern enlloc de seguir subvencionant les energies fòssils. [...] 

Fa falta capacitat de lideratge en política i una societat civil molt activa”.    

 

Manfred Max-Neef, economista ecològic i excandidat a la presidència xilè, és conegut, 

sobretot, per la seva teoria de les necessitats humanes. Després de graduar-se en 

                                                             
51 Món Sostenible, ‘Jeremy Rikfin: La Tercera Revolució Industrial Passa Pel Desenvolupament D’una 
Economia Verda’, MónSOStenible <http://www.monsostenible.net/catala/opinions/jeremy-rifkin:-un-
boig-o-un-visionari/>. 
52 Jorge Berástegui, ‘Jeremy Rifkin: “En 35 Años El Capitalismo Ya No Será El Modelo Dominante”’, 
Huffington Post, 2014 <http://www.huffingtonpost.es/2014/09/21/jeremy-rifkin-
entrevista_n_5851246.html>. 
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economia a la Universitat de Xile va obtenir una oferta de treball a la Shell i mica en 

mica es va anar convertint en un jove i exitós executiu, fins que en un moment donat 

va veure que aquest no era el camí que volia seguir i va tornar a la universitat per 

completar els seus estudis de postgrau. Després va ser professor a Berkeley i es va 

dedicar a estudiar els problemes dels països en vies de desenvolupament, treballant 

per diverses organitzacions de l’ONU i universitats dels EUA i l’Amèrica Llatina, 

desenvolupant les tesis que va nomenar economia descalça i economia a escala 

humana53. La seva teoria de l’economia descalça proposa tornar als orígens del 

concepte, quan l’economia, com a filla de la filosofia moral, havia nascut per contribuir 

al benestar humà. Segons Max-Neef l’economia neoliberal dominant avui dia és una 

disciplina que ha oblidat els seus orígens i malauradament s’ha arribat al punt en què 

l’economia ja no està al servei de les persones, sinó que són les persones les que estan 

al seu servei. L’economia a escala humana, per la seva banda, representa un retorn al 

seny i al sentit comú; segons Max-Neef és “l’economia que s’enforteix a nivells locals i 

regionals” que té en compte la “diversitat, la interdependència i la solidaritat, que 

reconeix que el desenvolupament té a veure  amb les persones i no amb els objectes. 

És l’economia que es reconeix com a subsistema d’un sistema superior, que és la 

biosfera, sense la qual ninguna economia seria possible”.  

L’economista xilè posa especial èmfasi en la diferència entre desenvolupament i 

creixement. De fet, la seva hipòtesi del llindar, que va formular als anys noranta, deia 

que a partir de determinat punt del creixement econòmic la qualitat de vida comença 

a disminuir, perquè el creixement és una acumulació quantitativa i el 

desenvolupament, en canvi, és l’alliberament de possibilitats creatives. El 

desenvolupament no té límits, però el creixement sí. “A la natura, tot sistema viu creix 

fins un cert punt en el qual el seu creixement es frena, però no el desenvolupament. El 

desenvolupament pot ser infinit” I aquest és un concepte molt important que, segons 

Max-Neef, els polítics i economistes no entenen perquè estan obsessionats únicament 

amb el creixement econòmic.  

Però hi ha un altre tema del qual els economistes no en saben res: ecosistemes. 

Segons l’economista xilè no seria pas contraproduent que els economistes també 

coneguessin conceptes com termodinàmica o biodiversitat, perquè al cap i a la fi, un 
                                                             
53 ‘Manfred Max-Neef’, Ecología Política, 2013 <http://www.ecologiapolitica.info/?p=748>. 
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economista hauria de saber que “si els animals desapareixen ell també desapareixerà, 

perquè llavors ja no hi haurà res per menjar”. El problema, segons Max-Neef, és que el 

món de l’economia no s’adona que depenem completament de la natura: “ninguna 

economia és possible al marge dels serveis que presten els ecosistemes. Que aquest 

sigui un fet que la majoria d’economistes no tenen en consideració o no entenen, és el 

resultat d’un ensenyament de gran pobresa teòrica i profundament desvinculada de la 

realitat”54. 

Per això el que ens cal fer ara és apropar productors i consumidors. L’economia no té 

en compte en els seus càlculs el preu que paga el medi ambient quan es fa un 

transport de 20.000 quilòmetres d’aliments, per exemple. Per Max-Neef està clar: “els 

preus no revelen la veritat. Tot té un doble fons. Si s’apropa el productor amb el 

consumidor menjarem millor, tindrem millors aliments i sabrem d’on venen. [...] 

S’humanitza el procés”.   

 

Naomi Klein, periodista canadenca i activista política, és coneguda, sobretot pel seu 

lideratge en moviments en contra de la globalització. L’any 2015 va publicar el llibre 

Això ho canvia tot: el capitalisme contra el clima, una crítica contra l’economia 

capitalista de lliure mercat, el comerç internacional i les energies fòssils que pretén fer-

nos entendre que el canvi climàtic, literalment, ho canvia tot a la societat d’avui dia. La 

major preocupació de Klein, que es veu reflectida al llibre, és la transformació social 

radical necessària per fer front al canvi climàtic55. 

D’aquesta manera Klein segueix en la línia d’anteriors obres seves com ara No logo, 

que va representar l’inici d’una crítica generacional de la cultura de mercat o La 

doctrina del schock, una crítica al desastre provocat pel capitalisme neoliberal. En tot 

cas, a Això ho canvia tot s’afegeix l’element del canvi climàtic, un tema amb el qual la 

periodista admet que es va familiaritzar fa relativament poc, però que segons el seu 

parer requereix una verdadera revolució ecològica56.  

                                                             
54 Alfredo Wittig and Francisco Ortega, ‘Manfred Max Neef: La Inevitable Necesidad de Una Mayor 
Eficiencia Energética’, Revista Colegio de Arquitectos - Chile, 2005 <http://inforganic.com/node/1446>. 
55 Naomi Klein, Esto Lo Cambia Todo (Barcelona: Mosquera. Paidós, 2015). 
56 Antxon Olabe, ‘Esto Lo Cambia Todo. El Capitalismo Contra El Clima’, Estudios de Política Exterior, 
2015 <http://www.politicaexterior.com/articulos/libros-4/esto-lo-cambia-todo-el-capitalismo-contra-el-
clima/>. 
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Segons Klein el nostre Sistema actual es basa en l’acumulació constant i descontrolada 

de capital i en un creixement econòmic exponencial que està molt lluny de ser 

compatible amb el benestar humà i el progrés, fins i tot a llarg termini. Per això, cal 

invertir les relacions socials de producció immediatament, acabar amb els 

combustibles fòssils i l’exhaustiu creixement econòmic, que no porta més que enormes 

emissions de carboni i desigualtat social (Klein, 2015).  

Klein és franca: si el tema del canvi climàtic s’hagués abordat seriosament a la dècada 

dels seixanta, quan en varen parlar els primers científics, o a finals dels vuitanta i 

principis dels noranta, quan van començar els acords i les cimeres, es podria haver fet 

sense una completa reorganització del Sistema. Segons Klein fins i tot hauria estat 

possible reduir les emissions a un 2% anual, però “a dues dècades de l’avís, seguim 

augmentant les emissions quan hauríem d’estar disminuint-les. El que cal fer per evitar 

un escalfament catastròfic ja no entra en conflicte només amb el capitalisme 

desregulat que es va obrir pas a la dècada dels vuitanta. Ara està en conflicte amb un 

imperatiu fonamental, que està en el cor del nostre model econòmic: créixer o 

morir...”57. 

La inevitable conclusió a la que arriba Naomi Klein a Això ho canvia tot és que hem de 

reorganitzar la nostra societat, deixant de banda la bogeria que dóna motor al 

capitalisme mitjançant combustibles fòssils. Lluny de voler-nos fer sentir que la 

situació és desesperant, Klein prefereix veure-ho com un repte que requereix d’un 

context estratègic. El canvi climàtic no és un problema principalment tecnològic, 

existeixen diferents solucions pràctiques per combatre’l, com, per exemple, la 

introducció de tecnologies energètiques sostenibles, la millora del transport públic, la 

redistribució de la riquesa i el poder, la desacceleració de la roda de la producció i, 

sobretot, posar èmfasi en un desenvolupament humà sostenible (Foster i Clark, 2015).  

 

Més de prop ens venen les idees de Ramón Fernández Durán, enginyer i urbanista 

espanyol que va morir l’any 2011, conegut, sobretot, pel seu activisme en ecologisme 

social i per haver sigut un dels membres fundadors d’Ecologistes en Acció. El seu 

                                                             
57 John Bellamy Foster and Brett Clark, ‘El Ataque Neoliberal a Naomi Klein Y Su Libro Esto Lo Cambia 
Todo’, Noticias de Abajo, 2015 <https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2015/06/14/el-ataque-
neoliberal-a-naomi-klein-y-su-libro-esto-lo-cambia-todo/>. 
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activisme polític va començar amb la lluita antifranquista dins l’entorn autònom de 

Madrid als anys setanta. Va deixar de banda la seva ocupació com a funcionari i va 

decantar-se per la creació intel·lectual i la militància política i social, fins el punt que, 

als anys vuitanta, va impulsar activament el moviment contra l’OTAN58.  

Però, com deia, probablement la faceta més coneguda de Fernández Durán era la de 

membre fundador l’any 1998 d’Ecologistes en Acció, fet que anava molt relacionat 

amb les seves idees d’anti-globalització. Així, de la seva mà ens van arribar temes com 

ara l’economia financera, el paper dels combustibles fòssils en el capitalisme i les greus 

repercussions socioambientals de la Unió Europea.  

Abans de morir, l’intel·lectual i activista espanyol va publicar una carta 

d’acomiadament a la qual deia: “em fa pena desaparèixer en aquests moments en què 

la Història sembla que s’accelera, perquè s’ha posat altre cop en marxa, 

irresistiblement després que ens alertessin als anys noranta sobre la fi de la Història. I 

aquesta nova activació de la Història ve també determinada cada cop més per la crisi 

energètica, ecològica i climàtica que amenaça el planeta i les societats humanes. 

Sobretot la primera, a curt termini, ja que el principi de la fi dels combustibles fòssils, a 

punt de començar, suposarà una ruptura històrica total. Durant els últims seixanta i 

setanta anys, el sistema urbà-agro-industrial mundial ha consumit a grosso modo la 

meitat dels combustibles fòssils dels quals disposava el planeta. I això ja no pot 

continuar durant més temps, perquè estem a punt d’iniciar el declivi energètic fòssil”  

(Kucharz, González, 2011).  

Aquestes inquietuds, que va tenir al llarg de la seva vida, les podem veure plasmades a 

alguns dels seus llibres com ara El Antropoceno. La expansión del capitalismo global 

choca con la Biosfera o La Quiebra del Capitalismo Gobal: 2000-2030. Preparándonos 

para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial, ambdós del 2011. El primer es 

centra en la crisi del capitalisme global i el previsible col·lapse que significa per la 

civilització, fent ús d’una amplia perspectiva històrica i reflexió sobre la crisi energètica 

mundial59. El segon és l’últim llibre de Fernández Durán i una mena de testament 

polític en el qual hi ha un debat entre els moviments socials. Pretén preparar-nos pel 

                                                             
58 Tom Kucharz, Maria González, ‘Ramón Fernández Durán, Referente Del Ecologismo’, El País, 2011 
<http://elpais.com/diario/2011/05/12/necrologicas/1305151202_850215.html>. 
59 Ramón Fernández Durán, El Antropoceno: La Crisis Ecológica Se Hace Mundial. La Expansión Del 
Capitalismo Global Choca Con La Biosfera. (Virus, Libros en Accion, 2011). 
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principi del que serà el col·lapse de la civilització industrial, que arribarà com a 

conseqüència de la crisi global i multidimensional que estem vivint, caracteritzada pel 

caos sistèmic, la ruïna ecològica i les guerres pels recursos. Però no tot són dificultats 

en aquest llibre, sinó que Fernández Durán també hi va proposar una sèrie de noves 

possibilitats per escenaris futurs. Una d’elles, la capacitat de mirar de cara a la 

posteritat, de manera que com més alt sigui el percentatge de la societat que sigui 

capaç d’imaginar la catàstrofe i encarar-s’hi, la mobilització augmentarà. Les societats 

capitalistes, davant d’un repte, acostumen a mantenir la seva mirada al present; el que 

cal fer ara és mirar endavant. L’altre possibilitat que va proposar l’autor al llibre és 

deixar de banda les quotes de privatització que vivim actualment en termes d’espai, 

temps i recursos i obrir camins diferents en àmbits de socialització, que impulsin una 

reconstrucció social basada en la col·lectivitat60.  

 

Per poder tirar endavant propostes com les que hem anat veient anteriorment, cal que 

hi hagi una disposició per part de la política pública i la ciutadania que, fins ara, sembla 

que no s’ha assolit. Un 86% de la població espanyola considera que els governs tenen 

un grau de responsabilitat molt elevat pel que fa a les causes i  les solucions del canvi 

climàtic61. Ara bé, abans de les eleccions nacionals del 20 de desembre de 2015, 

Greenpeace va voler desgranar les propostes mediambientals dels cinc principals 

partits, de manera que els electors poguessin veure quines eren les propostes verdes 

dels seus candidats. La valoració es va dur a terme tenint en compte les demandes que 

l’ONG ambientalista havia traslladat als partits perquè les tinguessin en compte a la 

pròxima legislatura62.  

 

 

                                                             
60 Ecologistas en Acción, ‘La Quiebra Del Capitalismo Global 2000-2030’, Ecologistas En Acción, 2011 
<http://www.ecologistasenaccion.es/article20804.html>. 
61 Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, ‘La Respuesta de La Sociedad Española Ante El 
Cambio Climático. 2013’. 
62 Marta González, ‘Elecciones 20D: Y Tu Candidato Preferido ¿es Verde?’, Greenpeace España, 2015 
<http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/elecciones-20d-y-tu-candidato-preferido-es-
ve/blog/55104/>. 
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Com es pot veure en el quadre, Podemos i Unidad Popular són els partits  que més 

compleixen aquestes demandes mediambientals. El PSOE, per la seva banda, en 

compleix cinc, seguit de Ciudadanos, amb tres. El programa del PP és el que menys ha 

seguit les indicacions de l’ONG, incomplint tretze de les quinze demandes de 

Greenpeace.  

 

Hem vist anteriorment que el canvi climàtic i el medi ambient en general no són temes 

primordials pels espanyols (Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente, 2013) i, 

sens dubte, els resultats de les darreres eleccions no han fet més que corroborar-ho. Si 

bé els ciutadans són capaços de veure que els governs tenen un grau elevat de 

responsabilitat davant el canvi climàtic i les seves causes i solucions, segueixen votant 

[quadre de propostes ambientals] recuperat a:  greenpeace.org 

 

[resultats de les eleccions generals] recuperat a: resultadosgenerales2015.interior.es 
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els mateixos partits que, com podem veure a la taula de Greenpeace, no aposten per 

mesures ecològiques.  

Però quin és el nostre camí? 

Com hem anat veient al llarg de les pàgines anteriors, el canvi climàtic és un fenomen 

que afecta i afectarà cada cop més la nostra societat. És més evident que mai que cal 

fer front a aquest repte i començar a actuar. 

Tal com plantegen Jeremy Rifkin, Manfred Max-Neef, Naomi Klein i Ramón Fernández 

Durán, és necessari un canvi en la nostra manera d’entendre i de fer funcionar el món. 

La producció, el consum i, en definitiva, l’estil de vida que hem anat seguint fins ara és 

incompatible amb el nostre planeta i els seus recursos, que, al contrari del que vol 

pensar molta gent, no són infinits. Aquest canvi en el nostre estil de vida, que a mi 

m’agradaria anomenar progrés, es pot dur a terme des de molts punts de partida: 

l’economia, la política, l’energia, la tecnologia, la cultura...  

Posem per cas la proposta de Paula Casal a Impostos verds, quotes i igualtat63, segons 

ella, evitar el canvi climàtic requereix prendre diverses mesures ràpidament, incloent-

hi mesures fiscals, tot i que aquestes rebin crítiques pel seu impacte social. És hora de 

plantejar solucions col·lectives, que ens afectin però també ens ajudin a tots, perquè, 

al cap i a la fi, el planeta també s’ha d’entendre des d’una perspectiva col·lectiva. Una 

solució podria ser l’aplicació de regulacions i impostos verds, de manera que 

s’estableixin límits al consum o, fins i tot, prohibicions. Seguint en la línia de Paula 

Casal, mentre que les prohibicions i les multes acostumen a enviar un missatge de 

condemna més clar a la societat, els impostos poden suggerir que la contaminació és 

una part normal i acceptable de qualsevol empresa, per això, podria arribar a ser més 

eficient una combinació dels dos sistemes. Prenent per cas els vehicles, Casal creu que 

“és ineficient oferir un transport públic si la gent avança en el seu cotxe particular uns 

autobusos que van buits. Els impostos sobre els automòbils o la circulació poden fer 

que la solució col·lectiva es faci més popular; mentre que si no hi ha una solució 

                                                             
63 Paula Casal, ‘Impuestos Verdes, Cuotas E Igualdad’, Mètode, 2015, 65–71 
<http://dx.doi.org/10.7203/metode.85.4318>. 
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col·lectiva, la gent continuarà conduint els seus automòbils, per molts impostos que els 

posin”.  

Aquest és només un exemple del que es pot fer per intentar promoure estils de vida 

més sostenibles i, en definitiva, que van més acord amb el món actual. Però per poder 

tirar endavant propostes com aquesta calen, per una banda, uns governs disposats a 

dur a terme polítiques ambientals i, per l’altra, una societat crítica i activa, oberta al 

canvi i interessada en la preservació del planeta.  

Per això són tan importants i necessàries idees com les de Rifkin, Max-Neef, Klein i 

Fernández Durán. Idees que fomentin la solidaritat, la sostenibilitat i la consciència 

mediambiental. La solució no l’hem de buscar en un únic camí, per començar ens hem 

d’adonar que el camí que estem seguint de moment no és el correcte i que la causa del 

canvi climàtic és, en gran part, estructural i va en línia amb la nostra forma de viure.  

M’agradaria afegir una reflexió que va  fer Vandana Shiva - guanyadora del Premi 

Nobel Alternatiu l’any 1993 - al 4t Seminari Internacional de Convivència Planetària 

que es va celebrar a Barcelona. Segons Shiva, al llarg de la història els humans ens hem 

dedicat a excloure’ns i a fomentar un únic paradigma: que només hi ha una cultura 

correcta, que els homes estan per sobre de les dones i que el poder el tenen els rics i 

les corporacions. Actualment estem en aquest punt; hem anat desenvolupant la idea 

que la natura és un recurs per explotar i, de fet, la ciència està encaminada per 

dominar-la. Les corporacions patenten les llavors dels camps del nostre planeta i  la 

idea predominant és que la uniformitat és superior a la diversitat. Shiva ens demana 

que recordem que com a humans no podem obeir cap llei que ens faci actuar en 

contra de les lleis de la natura, perquè al cap i a la fi la paraula humà prové del llatí 

humanus, que significa “que prové de la terra” (humus).  

Per tant, com hem pogut veure al llarg d’aquestes pàgines, és hora que les solucions 

no es prenguin només sobre el paper, sinó que també arribin a posar-se en marxa. Cal 

que l’economia i les indústries tornin als seus orígens per a fer un servei als ciutadans, 

que les polítiques regulin a favor del planeta i els seus habitants i no a favor de les 

grans empreses i dels seus interessos, que els mitjans de comunicació acceptin i posin 

en marxa el seu rol en aquest gran repte, que s’inverteixi en nous models energètics i 
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que, en definitiva, aparegui una espurna de sentiment de col·lectivitat. El nostre 

sistema de producció i consum està alterant el nostre planeta i el seu conseqüent canvi 

climàtic requereix, com a resposta nostra, un canvi en el nostre tarannà. Al cap i a la fi 

el concepte col·lectivitat es defineix com un conjunt de persones que tenen problemes 

i interessos comuns i, a l’hora d’encarar el canvi climàtic, és obvi que ens podem 

incloure tots els habitants d’aquest planeta que ja fa més de 4500 milions d’anys que 

existeix.  
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Segona part  

Viure sense plàstic 

 

Un mes sense plàstic...  Tinc moltes ganes de començar aquest repte i plantar-li cara al 

consum desmesurat d’aquest material! Sempre m'he considerat una persona 

interessada pel medi ambient, m'agrada informar-me, parlar-ne amb els meus 

coneguts... però m'he adonat que molts dels meus actes del dia a dia ho contradiuen 

completament. Començant per l'ús que faig del meu cotxe i passant pels meus hàbits 

de consum. La idea de fer aquest reportatge em va venir després de llegir 

un article d'una noia alemanya a l'Hannoversche Allgemeine. Ella havia provat de viure 

sense envasos durant un parell de setmanes i va fracassar completament. Per això em 

vaig plantejar seguir el seu repte i veure quins són els meus límits.  

 

Pot semblar una utopia això de viure sense plàstic, però hi ha persones que ho estan 

duent a terme i, més que això, ho estan aconseguint. Els coneixem com plasticarians, 

un terme popularitzat pel diari britànic The Independent per a definir les persones que 

eviten els plàstics o que, com a mínim, en volen reduir l’ús. 

Que ho estiguin aconseguint no significa que sigui fàcil, sinó el contrari, ja que vivim en 

un context completament dependent d’aquest material, que forma part del nostre dia 

a dia i s'ha convertit en un element clau de la nostra història. El plàstic, degut a les 

seves diverses propietats, és utilitzat en pràcticament tots els àmbits de la societat. 

Sense anar més lluny, segons l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2011 la 

demanda anual de materials plàstics dels 27 països de la Unió Europea va ascendir a 47 

milions de tones.  

En aquesta línia, Jan Zalasiewicz, paleobiòleg de la Universitat de Leicester, ha dirigit 

un estudi que evidencia que la Terra ha entrat en una era geològica completament 

nova: l'Antropocè, una època en la qual l'activitat humana condiciona el funcionament 

del planeta amb conseqüències impredictibles.  Per a crear una imatge que pugui 

aclarir la idea d’aquesta nova era, els científics asseguren que si tot el plàstic que ha 

http://www.haz.de/Nachrichten/ZiSH/Uebersicht/ZiSH-macht-den-Selbstversuch-und-lebt-ohne-Plastik-Verpackung
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/02/29/56d048ebca47418f6b8b462c.html
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produït la humanitat des de fa una dècada fos paper film, amb ell es podria cobrir la 

superfície sencera de la Terra. Una imatge impactant i, alhora, desconcertant, que no 

fa més que evidenciar la gran presència dels polímers. 

Polímer és el nom tècnic que es fa servir a l’hora de designar el plàstic. El terme prové 

del grec i fa referència a moltes unitats perquè, de fet, els polímers són 

macromolècules constituïdes per una unitat fonamental anomenada monòmer, que es 

repeteix diverses vegades formant llargues cadenes.  

Òscar Palacios, professor de química a la Universitat Autònoma de Barcelona, sap com 

explicar un terme tan químic com el plàstic de forma entenedora: “un polímer és, per 

dir-ho senzillament, una repetició d’unitats i, depenent de la tipologia d’aquestes 

unitats que es repeteixen, tindrem un tipus de plàstic o un altre”. 

Els primers plàstics que es van fabricar, cap al 1860, es feien a partir de cel·lulosa. En 

aquell moment la base era d’origen biològic, perquè era el més accessible i fàcil: 

s’aïllaven les molècules – en aquest cas de la cel·lulosa - com a unitats i posteriorment 

s’unien per formar aquesta repetició que coneixem com a polímer. Més tard, cap a 

començaments del segle vint va haver-hi un canvi complet de paradigma i es va veure 

com a partir de compostos químics i sintètics es podien obtenir plàstics de forma més 

controlada i amb més qualitat i fins i tot modular les seves propietats. Això va ser cap 

al 1906 i els primers plàstics que es van fer totalment sintètics en aquell moment eren 

les resines.  

Des de llavors hi ha hagut una evolució molt important d’aquest material. Als anys 

cinquanta i seixanta del segle passat va tenir lloc el vertader boom dels plàstics perquè 

eren barats i no es depenia d’una font natural. En la indústria automobilística, per 

exemple, anteriorment es feien servir grans quantitats de fusta i ferro, que tenien un 

pes molt elevat, i es van substituir ràpidament pel plàstic que, per contra, era molt més 

lleuger. En aquell moment el que interessava era que aquest material fos de bona 

qualitat i tingués una durabilitat important, perquè es volia aprofitar per ser reutilitzat. 

Com molts no complien amb aquests requisits, es van començar a afegir una sèrie 

d’additius i és per això que els plàstics fabricats en aquella època són molt resistents i, 

alhora, gens biodegradables. 
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Per tant, a part de passar dels plàstics fabricats a partir de fonts naturals a plàstics 

sintètics, al llarg de les darreres dècades també hem passat de plàstics resistents a 

plàstics amb una vida molt més curta. S’han anat traient els additius que afavorien la 

resistència per afegir-ne de nous, que facilitin la seva degradació.  

Segons Palacios l’èxit rotund del plàstic - que explica la seva gran presència al nostre 

món actual - es deu a diversos factors. El primer d’ells és que aquest material  té molts 

usos, més dels que possiblement podríem tenir en ment ara mateix. Per exemple, a la 

roba o a les gomes de cabell hi ha una quantitat de plàstics important; no és del mateix 

tipus que el d’una ampolla o un envàs però segueix sent un polímer. Un altre factor és  

la seva durabilitat en el temps. Els usos dels plàstics, com hem vist, són molt amples i si 

parlem, per exemple, de les canonades o el cablejat elèctric és força raonable que es 

busqui que el temps de degradació sigui llarg. “Per això el poliestirè i el propilè -  per 

posar exemples - tenen vides tan llargues. No seria útil haver de canviar les canonades 

cada vint anys”, apunta Palacios. El tercer factor és l’econòmic: el plàstic és molt més 

barat, perquè es tracta d’una font totalment química i un cop es disposa de la 

molècula química per poder produir-lo és fàcil, no exigeix una font natural. Si s’optés, 

per exemple, de nou per la cel·lulosa caldria tenir un bosc a prop i això incrementaria 

el cost de producció, que dependria de la disponibilitat de fonts. La gran majoria de 

plàstics requereixen una font química fàcil d’aconseguir i, com que es fan tones i tones 

d’aquest material, acaba sent un procés barat.  

Avui dia hi ha consciència del gran impacte del plàstic – i sobretot dels residus que 

comporta – en el medi ambient. Però tot i així se segueix fent servir dia rere dia i, de 

fet, sembla que el seu ús va en augment. Palacios admet que això és un hàbit en les 

societats contemporànies: “com més rica, avançada o més semblant al que definiríem 

com a societat de confort, més plàstics es fan servir”. El progrés es defineix com l’acció 

d’anar cap endavant, d’avançar d’un grau a un altre de superior; podem dir, doncs, que 

aquesta, la que augmenta cada cop més el seu consum de plàstic, seria una societat de 

progrés? El debat queda, com a mínim, obert. 

Com a resposta a una consciència més o menys present entre la ciutadania des dels 

anys vuitanta, s’està treballant en intentar que el material plàstic en productes d’un sol 
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ús sigui cada cop menys present i cada cop més fàcil de reciclar. Però acaba sent una 

mena de paradoxa, “un peix que es mossega la cua”, per a Palacios, perquè finalment 

el consumidor vol que el producte sigui prou resistent com per arribar-li en bones 

condicions.  

Per això estan en alça els plàstics biodegradables, pensats específicament per a tenir 

una vida més curta i menys impacte negatiu en el medi ambient. Tot i que actualment 

hi ha més i més plàstics biodegradables, a hores d’ara els seus usos són encara limitats. 

El problema és, precisament, que aquests productes marquen una caducitat molt més 

curta i la gent ho percep com un retrocés ja que, com diu Palacios, “La gràcia del 

plàstic és, de fet, la seva llarga durada en el temps”.  

 

La sopa de plàstic del Pacífic, també anomenada Illa de plàstic - en anglès Great Pacific 

Garbage Patch - és un corrent marí ple de deixalles marines a la zona centre nord de 

l'Oceà Pacífic. S'estima que té un radi de 1.500 km i s'hi han trobat plàstics a més de 

200 metres de profunditat.  

Al Fòrum Econòmic Mundial de Davos de principis d'any es va alertar que la mala 

gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més plàstics que peixos als oceans 

(ràtio entre tones de plàstic i tones de peix). Cada any es perden entre 80.000 i 120.000 

milions de dòlars en forma d'embolcalls plàstics que no són reutilitzats.  

 

L’Illa de plàstic del pacífic té la magnitud d’un vuitè continent. Quatre milions de tones 

de residus flotants entre Califòrnia i Hawaii. La seva creació es deu a la nostra forma de 

viure i al que nosaltres entenem com a progrés i com a comoditats.  

Álvaro Feliu, expert en gestió i planificació de residus i assessor en estratègia, creu que 

el primordial per fer front a les enormes quantitats de residus que produeix el consum 

desmesurat del plàstic és equiparar la solució al problema. Les empreses fabriquen i 

posen al mercat aquests productes, que després acaben sent un residu, però la 

competència i la responsabilitat en la gestió de residus la tenen els municipis. Llavors, 

qui té la solució? Segons Feliu és aquí on rau el gran dilema, ja que els únics que poden 
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canviar els productes i envasos que es posen al mercat són les pròpies empreses, no el 

municipi i, per tant, qui té la solució – les empreses - no té la responsabilitat. 

Tornem a la idea del peix que es mossega la cua. Si bé és cert que no hi ha la 

coherència necessària entre solució i problema, podem dir que tota la culpa rau en les 

empreses? Sens dubte també hem de buscar l’arrel en la nostra societat i les polítiques 

públiques que s’estan duent a terme. 

L’any 2009, segons CICLOPLAST, a Espanya es van reciclar 483.000 tones de plàstic d’un 

consum de 3.100.000 de tones. Això representa tan sols un 16% reciclat, un 

percentatge que, segons Feliu, és habitual. La gent, en general, no separa 

correctament els seus residus, per molt que a fora hi hagi els diversos contenidors de 

colors; una gran quantitat, al voltant del 60%, acaba a la fracció resta. 

Els residus són una problemàtica social, de solució difícil. No hi ha un únic sistema de 

gestió de residus que pugui donar una solució universal, segons Feliu, “els alcaldes 

solen queixar-se en relació als tècnics dient que és un tema que no hem sabut resoldre 

i potser tenen raó, però la qüestió és que no hi ha un sistema que ho resolgui tot. Jo no 

el conec. Cada lloc, cada poble, cada municipi, en funció del seu urbanisme i 

funcionament polític i social ha de trobar una solució que li encaixi bé”.  

Segons un estudi publicat a la revista científica Science, l’any 2010 es van abocar al mar 

una mitjana de vuit milions de tones de plàstic des de 192 països amb costa. Una de les 

coautores de l’estudi, la investigadora de la Universitat de Georgia, Jenna Jambeck, 

assegura que si tota aquesta quantitat de residus es col·loqués al llarg de les costes del 

planeta, hi hauria cinc bosses de la compra plenes de plàstics cada trenta centímetres. 

Sembla que la massa de residus creixerà cada any i que l’any 2025 es llençarà al mar el 

doble de la quantitat de tones de plàstics que es va llançar el 2010. 

L’origen de la gran majoria d’aquests residus es troba en tot aquell plàstic que es llença 

inadequadament, com per exemple a abocadors mal gestionats o directament a terra. 

Quan no es fa una bona gestió de residus, una fracció d’aquests – depenent de les 

condicions de cada país – acabarà al mar. 
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Des del punt de vista ambiental, segons l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el 

millor residu és aquell que no es genera. A Catalunya els residus municipals tampoc 

han deixat de créixer en els darrers anys; per això sembla que progressivament s’està 

posant més èmfasi en la prevenció de residus dins del marc de gestió dels residus. 

La prevenció és – també segons l’ARC - tota aquella acció que té per objectiu evitar la 

generació quantitativa de residus o disminuir-ne la seva perillositat, a través de la 

reducció en l’origen, que busca una minimització en les fases de disseny, producció, 

distribució i consum i a través de la reutilització, que és molt més aconsellable que el 

reciclatge perquè no requereix una transformació del producte i evita, així, que 

l’objecte es converteixi en residu quan finalitzi el seu cicle de vida. 

 

El nostre nivell de dependència respecte al plàstic és brutal. D'alguna manera ja n'era 

conscient abans de començar l'experiment de viure un mes sense plàstic (perquè sabia 

que no seria gens fàcil dur-lo a terme), però un cop el meu cervell ha anat programat 

per evitar tot tipus d’aquest material és quan realment m'he adonat que n'estem 

envoltats i que, malauradament, en consumim fins i tot inconscientment.  

 

En Fernando i la Patricia, una parella de Madrid, han decidit optar per l’estil de vida 

dels plasticarians – tot i que ells ho anomenen minimalisme residual -  i viure sense 

plàstic. La idea va ser de la Patricia i inicialment al seu company li feia més aviat 

mandra la idea de no poder comprar res envasat en plàstic. Tot i que ambdós són 

persones que sempre s’han interessat pel medi ambient i intentaven generar pocs 

residus, ara han volgut anar un pas més enllà. La idea de la Patricia va acabar 

convencent en Fernando quan aquest, un dia que no s’havia emportat res per menjar a 

la feina, va comprar-se una amanida preparada al supermercat. Venia dins d’un envàs 

gran de plàstic i dins d’aquest hi havia un altre envàs amb un compartiment per 

cadascun dels ingredients; l’oli i el vinagre també anaven en plàstic i, evidentment, no 

podia faltar la forquilla del mateix material. “Quan vaig acabar de dinar i em vaig 

adonar de tots els residus que havia generat ingerint una simple amanida em vaig 
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espantar. Va ser la gota que va fer vessar el got. Em vaig adonar que calia fer alguna 

cosa”. 

Ara ambdós tiren endavant un blog, Vivir sin plástico, en el qual parlen de la seva 

experiència, proposen alternatives i donen consells a qui vulgui seguir els seus passos. 

Cada mes que passa en aquesta nova vida de minimalisme residual es fa un recompte 

de les quantitats de plàstic que ha consumit cadascun d’ells. Són conscients dels seus 

fracassos i dels seus límits, creuen que és possible viure al 100% sense plàstic, però 

també creuen que no val la pena obsessionar-s’hi, perquè d’aquesta manera es pot 

perdre la visió completa de l’assumpte. Per ells l’essencial és reduir els seus residus, 

perquè saben que el plàstic no és fàcil de reciclar i que el problema rau, en gran part, 

en què la majoria dels ciutadans no fem un bon triatge. Segons l’informe 

Desengancharse del plástico d’Ecologistes en Acció, l’any 2013 a Espanya tan sols vam 

llençar al contenidor de reciclatge un 20% dels plàstics que consumim i, de tot aquest 

plàstic, tan sols es va reciclar un 28%; el 55% va acabar en un abocador.  

El que sí que és complicat a vegades és la convivència amb la gent del voltant que no 

està duent a terme una vida enfocada a la reducció de plàstics. Segons la Patricia 

s’abusa del plàstic perquè no hi ha prou coneixement dels seus danys i com arriba a ser  

de complicat reciclar-lo: “moltes vegades començo a explicar-ho tota apassionada als 

meus amics i de sobte penso, potser els estic atabalant”.   

Un referent dels plasticarians i, per conseqüència, dels minimalistes residuals, és la 

nord-americana Beth Terry, que porta nou anys evitant el plàstic i escrivint en el seu 

cèlebre blog My Plastic-free life. L’any 2007 Terry va llegir un article sobre la 

contaminació plàstica que anava acompanyat d’una foto on sortia un ocell amb 

diverses peces de plàstic dins l’estómac, com taps d’ampolles o fins i tot un raspall de 

dents. Aquella mateixa setmana va decidir deixar de comprar productes d’aquest 

material. Segons Álvaro Soler Arpa, escultor i ambaixador de Plastic Pollution Coalition, 

aproximadament un milió d’ocells i 100.000 mamífers moren cada any només a causa 

dels rebutjos plàstics.  

Terry tampoc és infal·lible, genera residus plàstics; això sí, tan sols 900 grams l’any. 

Una quantitat ridícula en comparació als gairebé 50 quilograms d’envasos que es 
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calcula que acaba llençant una persona en un any. Segons dades de l’Eurostat, cada 

ciutadà espanyol genera al voltant de 450 quilograms de residus anuals.  

 

El polietilè (típic de les ampolles de plàstic) triga 150 anys a descompondre's. 

El polipropilè triga entre 150 i 1.000 anys en descompondre's 

El poliestirè triga fins a 1.000 anys a descompondre's 

 

El plàstic, com bé sabem, és un material versàtil i durable, però és precisament 

aquesta durabilitat la que pot arribar a ser problemàtica. En el nostre dia a dia, quan 

obtenim bens de consum, sovint ens preocupem únicament pel producte i no pel seu 

embolcall.  

Així, per exemple, la naturalesa necessita uns deu anys per transformar una llauna de 

refresc a l’estat d’òxid de ferro, mentre que les ampolles de plàstic requereixen encara 

més temps a l’hora de transformar-se, perquè la gran majoria estan fetes de polietilè 

tereftalat (PET), un material difícil de degradar, que necessita entre cent i mil anys. No 

oblidem les bosses de la compra, que tenen una mitjana de vida útil de dotze minuts i 

triguen al voltant de quatre-cents anys a descompondre’s. 

Hi ha polítiques públiques exemplars que han reaccionat al gran compromís 

mediambiental i humà que significa el consum desmesurat del plàstic. Un exemple és 

l’administració d’Hamburg, la ciutat portuària més important d’Alemanya, que ha 

decidit convertir-se en un model ecològic, aprovant un pla – la “guia de la compra 

verda” - per deixar d’adquirir productes de plàstic. 

Cada any el govern d’Hamburg destinava al voltant de 250 milions d’euros en la 

compra de material administratiu; el pla aprovat té com objectiu reduir els costos i 

impactes mediambientals eliminant les gairebé omnipresents càpsules de cafè, 

ampolles d’aigua i plats d’un sol ús, però també afegint incentius a un comportament 

més verd dels seus treballadors i oferint als seus funcionaris bicicletes i subscripcions 

pel transport públic.  
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L’aplicació d’un model com aquest de ben segur que provocarà canvis a nivell alemany. 

Al cap i a la fi Hamburg té gairebé dos milions d’habitants i és la ciutat més rica del 

país. Passar a aquest model verd i de reciclatge, segons l’Agencia de Protecció del Medi 

Ambient, significaria l’estalvi de prop de 60 milions de litres d’aigua i 285 tones de 

diòxid de carboni. 

Que aquesta iniciativa hagi tingut lloc a una ciutat d’Alemanya no és pas casualitat. Es 

tracta d’un dels principals referents europeus pel que fa a una transició verda vers 

energies renovables i una conscienciació ciutadana.  

A Alemanya tenen un sistema molt interessant de reciclatge i reutilització d’envasos. 

S’anomena Pfand i es tracta de l’intercanvi entre un envàs de plàstic o vidre i un 

import que s’ha pagat prèviament juntament amb el producte. La qüestió és que el 

consumidor paga una petita part més pel producte quan fa la compra, però si després 

retorna l’envàs buit al supermercat, rep un val de descompte amb la quantitat que va 

pagar de més en el seu moment. D’aquesta manera, realment tan sols paga més qui 

contamina.  

Els envasos que es recullen mitjançant el Pfand són destinades posteriorment al 

reciclatge, si es tractava d’un recipient d’un sol ús, o a múltiples usos, si es pot 

reutilitzar. A part d’Alemanya, aquest sistema també funciona a altres 32 països del 

món com Holanda, Dinamarca o Finlàndia.  

Segons Álvaro Feliu un sistema com l’alemany també seria factible aquí. De fet, fins fa 

uns anys a nivell espanyol hi havia municipis que duien a terme un mètode similar. 

“Per una banda es pot pagar el dipòsit d’un envàs d’un sol ús i quan el tornes et tornen 

aquest dipòsit i, per l’altra, hi ha el cas dels envasos reutilitzables, que s’agafen, es 

netegen i es tornen a fer servir. Aquí el sistema de neteja i reutilització va funcionar 

fins a finals dels setanta, però llavors es va optar per envasos d’un sol ús, ja que 

d’aquesta manera s’estalvien espais d’emmagatzematge, logística inversa, neteja... tot 

això significaven costos. I, evidentment, la quantitat de residus va créixer 

exponencialment”. 
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En altres sentits també s’han posat en marxa decisions polítiques amb l’objectiu de 

reduir el consum excessiu de productes d’aquest material i els seus conseqüents 

residus.  

Les bosses de plàstic no reutilitzables, per exemple, estan prohibides als supermercats 

de França des de principis d’aquest 2016. El decret anunciat per la ministra francesa 

Ségolène Royal ja s’ha posat en marxa, tot i que no serà fins el 2017 quan també es 

prohibiran les bosses que s’utilitzen per posar-hi les fruites i les verdures. A part de 

motius evidentment ecologistes, l’eliminació de les bosses de plàstic també és una 

oportunitat per crear llocs de treball dins l’àmbit de l’economia verda de França, ja que 

un 80% de les que es feien servir fins el moment eren importades i, en el cas de les que 

es fan servir per fruites i verdures, un 90% procedeixen de l’Àsia.  

A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya i els representants del petit i gran 

comerç van prohibir el passat 2015 la gratuïtat de les bosses de plàstic a partir de l’1 

de gener del 2016. Es tracta d’una resposta a la fita que s’ha establert a nivell europeu 

de reduir el consum fins a menys de tres unitats al mes per habitant. La llei de residus 

de Catalunya, aprovada el 2011, estableix la prohibició de les bosses de plàstic pel 

gener del 2018, seguint una mica la línia francesa, amb l’excepció de les que s’utilitzin 

per guardar carn o peix.  

 

Tot i que la nostra dependència del plàstic és brutal, també és evitable. La reducció de 

plàstics al nostre dia a dia sí que és possible. Requereix un esforç inicial, sí, però no és 

comparable a l'enorme satisfacció que se sent un cop es veu, per exemple, que dins el 

cistell no hi ha ni un producte envasat, ni una bossa de plàstic... Només cal sortir per un 

instant d'aquesta zona de confort aparent i estar obert a canvis. Perquè, que s'estigui 

fent d'una certa manera no sempre significa que s'estigui fent correctament 

 

Fa cinquanta anys cada espanyol consumia 300 grams de plàstic per any. Actualment 

són uns 115 quilograms.  
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És normal que com a reacció a aquest consum més que desmesurat i a l’impacte que 

els seus residus provoquen en el nostre medi ambient, hi hagi persones que hagin 

decidit mantenir un estil de vida alternatiu. Optin o no per l’etiqueta de plasticarians, 

el seu objectiu és acabar amb un costum que ja fa anys que porta arrelat a la nostra 

societat: el d’usar i llençar.  

Les qualitats del plàstic són més que evidents i en sectors com la higiene i la medicina 

el seu ús és , ara per ara, el més eficient. No s’ha de demonitzar aquest material, però 

sí que tenim la responsabilitat de controlar l’ús que en fem i, sobretot, no oblidar que 

un cop aquest ús ha estat fet i ens en desprenem, això significa un residu que trigarà 

més del que dura una vida humana a descompondre’s.  

El problema no rau en què és un material amb una llarga durabilitat en el temps, sinó 

en l’ús indiscriminat que en fem nosaltres. Hem de desenvolupar un sentit de 

responsabilitat generalitzat en la ciutadania; prendre consciència de les conseqüències 

dels nostres actes, del valor de les coses i sobretot del valor del nostre planeta. 

Persones com la Patricia i en Fernando o la Beth Terry viuen d’una forma que a gran 

part de la població li semblaria estranya, incòmoda o fins i tot un retrocés. 

Malauradament el consum del plàstic es relaciona amb la riquesa i l’estat de benestar 

d’un país; com més elevat, més riquesa. Potser hauríem de capgirar les nostre idees i 

aterrar a la realitat del moment, d’acord amb tota la informació sobre el canvi climàtic 

i la devastació del planeta a la qual tenim accés actualment i fer una mirada crítica als 

nostres costums i estils de vida, que per molt que els estiguem perpetuant durant 

anys, no significa que siguin l’únic camí a recórrer. Ara és el moment de reaccionar, des 

de les polítiques públiques fins a la pròpia ciutadania. Viure sense plàstic? Potser no cal 

anar tan lluny. Reduir-ne el consum i fer-nos càrrec dels nostres residus? Aquest sí que 

és un bon camí a seguir.  
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Quarta part 

Annexos 

 Entrevista a Álvaro Feliu 

Enginyer de camins, canals i ports / Màster en gestió gerencial / Expert en 

gestió i planificació de residus/ assessor en estratègia 

 

Actualment en què treballes? 

Treballo en gestió de residus, canvi climàtic, energia renovable, biomassa... 

I com a assessor en estratègia quin és el teu paper? 

Ajudo a les empreses i a les fundacions per les que treballo a fer la seva estratègia de 

desenvolupament... estratègia ambiental o estratègia climàtica, sempre en l’àmbit 

ambiental.  

La prevenció de residus es té en compte des de les empreses? 

Prevenir significa generar menys residus. A les empreses sembla que cada cop es dóna 

més importància a l’eco-disseny, dissenyar les coses perquè generin menys residus, 

però també perquè siguin més fàcilment reciclables, desmuntables, que generin menys 

impactes ambientals al llarg del cicle de vida... l’eco-disseny és una cosa molt amplia, 

és disseny pel medi ambient.  

Creus, doncs, que les empreses s’estan enfocant vers l’eco-disseny? 

S’està començant, però costa. Les empreses amb les quals treballo jo són empreses 

que donen serveis de gestió de residus, recullen residus i els tracten, els reciclen, els 

posen a un abocador, els incineren, fan plantes de triatge... 

Què opines de les plantes de triatge? 

Hi ha tot un debat que fa trenta anys que dura, sobre si la gent recicla prou i separa 

prou – que la resposta és que no –. Aquí al carrer veuràs que hi ha una sèrie de 

contenidors per paper, per vidre... però la veritat és que la major part dels residus 

encara van a la fracció resta, al contenidor gris. Perquè la gent no separa prou. Si tot 

això passa per una planta de triatge se li dóna una segona oportunitat, però si la gent 

ho separés tot correctament, aquestes plantes no farien pràcticament falta. Però com 

que això és molt difícil -  perquè tenim aquests contenidors al carrer, que són molt 

pràctics però poc efectius – fan falta aquestes plantes. Hi ha un gran debat, perquè a la 
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nova direcció de residus metropolitana aquestes plantes de triatge no li agraden gaire 

i, bé, estem esperant quin sistema adoptaran.  

Com creus que es pot canviar aquest tarannà? Canviant el sistema de recollida, fent 

incís a la conscienciació...? 

És molt difícil tot plegat. Cada cop que hi ha una campanya, s’incrementa la recollida 

selectiva, però un cop la campanya desapareix, torna a baixar als nivells normals. El 

porta a porta dóna molts bons resultats, però també té complicacions. En municipis és 

més fàcil, però a Barcelona, per exemple, és molt complicat. Tot i així fins i tot als 

municipis costa d’implantar, perquè la gent està molt acostumada a tenir els 

contenidors al carrer i baixar quan vol, sense que ningú demani explicacions.  

Els alcaldes solen queixar-se en relació als tècnics dient que és un tema que no hem 

sabut resoldre i potser tenen raó, però la qüestió és que no hi ha un sistema que ho 

resolgui tot. Jo no el conec. Es fa la tria selectiva amb el corresponent reciclatge i la 

resta es porta a les plantes de triatge i, clar, tot això són diners. Allà recicles una mica 

més, però encara segueixes tenint molts residus que no es poden reciclar... llavors has 

d’anar a abocadors i incineradores. 

Els abocadors queden allà per sempre... 

Els abocadors ja saps com van. Fas un forat a terra, poses tot a dins i el tapes. I allà es 

queda, pels que vinguin al darrera. Qui sap, potser algun dia aquests abocadors poden 

ser les mines del futur... quan acabin els metalls hauran de gratar allà aviam si troben 

alguna cosa.  

Però la solució al problema dels residus en part la tenen les empreses que fabriquen 

els productes. Aquí està el gran dilema: qui té la competència i responsabilitat en la 

gestió de residus? Els municipis. Però la solució qui la té? El que posa els productes i 

envasos al mercat, perquè és l’únic que pot canviar el producte i l’envàs, el municipi no 

el pot canviar. Llavors... qui té la solució no té la responsabilitat. Veus el problema? Qui 

té el problema no té la solució i qui té la solució no té el problema. Això explica perquè 

les coses van com van.  

Hi ha un cas molt clar: el Nescafé aquest amb les càpsules. Un senyor diu: “d’acord, ara 

se m’ha ocorregut un negoci: farem càpsules”. Però bé, aquestes capsules després són 

un residu en el qual aquest senyor no ha pensat, ell creu que ja se n’encarregaran uns 

altres. Aleshores què? Potser ha de ser així, però com a mínim s’ha de discutir.  

Però la tendència és que qui té la solució poc a poc es faci responsable, també, del 

problema.  

I com es pot fer responsable? Mitjançant lleis que obliguin a les empreses...? 
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Bé, d’alguna manera s’està fent ja amb els envasos. Has sentit a parlar d’Ecoembes? 

Quan tu compres un envàs pagues un punt verd i aquests diners es dediquen a 

gestionar els residus que fa aquest envàs. Llavors, com més residus fa el producte, més 

paga l’empresa. Això significa una certa motivació econòmica per tal de reduir els 

residus. Aquest és un primer pas; poc a poc es van involucrant en la solució del 

problema. 

Perquè la majoria de residus de plàstic provenen dels envasos... 

Sí, la gran majoria. 

Tu creus que es podria tornar al model d’envasos d’abans? Podríem trobar una 

forma d’envasar sense plàstic? 

Poder-se fer, tot es pot fer, és una qüestió de diners. Es podria tirar per la direcció 

d’envasos de plàstic reutilitzables que haguessis de tornar un cop usats. Abans 

compraves una ampolla de llet o d’aigua i quan l’acabaves la tornaves.  

Un sistema com el d’Alemanya, en el qual pagues una quantitat més per certs 

envasos, però que quan els retornes al supermercat et tornen els diners, seria 

factible aquí i ara? 

Sí, sí que seria factible. Una cosa és que paguis el dipòsit d’un envàs d’un sol ús, que 

quan tornes l’envàs et tornen el dipòsit, però l’envàs es llença, es recicla. I una altra és 

el cas dels envasos reutilitzables... El reutilitzable l’agafen, el netegen i el tornen a fer 

servir. Aquí això de netejar va funcionar fins a finals dels anys setanta, però llavors es 

va optar pels envasos d’un sol ús, perquè així s’estalvien espais d’emmagatzematge, 

logística inversa, neteja... tot això són costos. I, com a conseqüència, la quantitat de 

residus va créixer exponencialment.  

Però bé, la tendència, com deia, és la de responsabilitat estesa del productor. El 

productor s’ha de responsabilitzar dels residus que generen els productes que posa al 

mercat... aquesta és la tendència europea que ara es veu reforçada per la nova revisió 

que ha fet la UE a la llei de residus.  

El més difícil de responsabilitzar són els residus de matèria orgànica. És difícil que el 

productor pagui pels residus que generen els seus productes, perquè molts d’ells no 

estan identificats. Hi ha propostes que diuen que s’ha de pagar el menjà empaquetat... 

se sap exactament qui ho posa al mercat, però si compres unes pomes a un pagès de la 

plaça això no se sap qui s’ha de responsabilitzar. 

De fet, jo estic treballant tots aquests temes: com millorar el tema dels residus des de 

l’òptica dels municipis.  
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Quina és la manera de conscienciar la gent alhora de llençar els seus residus 

correctament?  

Només has de sortir al carrer aquí a Barcelona; les motos circulen per la vorera 

impunement. Som una societat que les normes... bé, les seguim una mica, però no 

gaire. No volem que ens empipin o ens atabalin massa. Hi ha altres societats que són 

mes complidores, perquè? Perquè els estan a sobre, no perquè siguin bones persones. 

En aquelles societats si et saltes les normes et posen una multa i, de multa en multa, al 

final aprens. Bé, és això el que volem? Volem una societat molt controlada? Són molts 

dilemes que el polític ha de resoldre, perquè no són dilemes amb solució tècnica fàcil, 

és un tema social i, per tant, polític. Si la senyora Colau posés un urbà i aquest posés 

una multa a tots els motoristes que van per la vorera, doncs s’acabaria això. Però 

després potser els motoristes no la votarien... Si molta gent es queixa busquen què fer, 

si ningú es queixa fan la vista grossa. 

Els residus són una problemàtica social. No tenen solució fàcil, però, és clar, no deixem 

de tenir un sistema de gestió de residus molt avançat tenint en compte tot el món. 

Pensa que hi ha llocs on no tenen ni contenidors i llencen la brossa pel balcó al carrer. 

Sempre has de veure on estàs. No som Alemanya, però bé, no està malament. 

D’altra banda s’ha de tenir en compte, també, que la gestió de residus és cara, costa 

molts diners. Té un cost econòmic. 

Però també existeix el cost ecològic... 

Sí, hi ha el cost econòmic i el cost ecològic. 

Suposo que s’ha de posar tot en una balança. Però clar, si els polítics tenen quatre 

anys de mandat, van pel que els importa ara, no pensen en el cost ecològic que hi 

haurà d’aquí X temps... 

Aquest és un altre problema... que els polítics solen pensar a curt termini i el medi 

ambient és un problema de llarg termini. És una dificultat afegida, però la solució ideal 

no existeix. Cada lloc, cada poble, cada municipi, en funció del seu urbanisme i 

funcionament polític i social ha de trobar una solució que li encaixi bé. No hi ha una 

solució universal. Al final el primordial és treure els residus del mig, que estiguin 

ordenats i endreçats. A partir d’aquí ja pots dir: ara reciclem.  

Les primeres matèries en aquests moments són molt barates. El petroli és molt barat i 

això juga en contra del reciclatge. Si els materials verges són molt barats, tot allò 

reciclat perd interès. Quan les primeres matèries tornin a ser cares, el reciclatge anirà 

a millor. Aquí el que mana és el preu, és així, som una societat organitzada així. Llavors, 

des de la gestió de residus es poden anar fent millores, es pot anar avançant... però no 

es pot canviar el sistema de relacions sòcio-econòmiques, que és el que comportaria 
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dir: doncs ara no farem servir plàstic, ni envasos, comprarem tot a granel, etc. Pensa 

que tot això la gent ho viu com un avenç a les seves vides i un canvi de sistema seria 

com un retrocés, com una pèrdua de qualitat de vida.  

I com que això va així... els residus ho pateixen. I en gestió de residus si tu parles amb 

deu experts t’adonaràs que un et dirà que la solució és una cosa i un altre et dirà una 

de diferent... tants caps, tants barrets. Per què? Perquè no hi ha una solució òptima.  

Una solució estaria en el que deies abans, d’equiparar la solució amb el problema, és 

a dir, les empreses? 

Això resoldria el finançament dels residus, però no els faria desaparèixer. Per exemple 

Ecoembes t’ho carrega a tu – el consumidor – quan compres un producte envasat.  

Però sí que hi ha empreses que, per exemple, fabriquen els nous productes 

mitjançant productes reciclats, no?  

Sí, es fan productes reciclats. Perquè tot aquest material reciclat s’utilitza en el mercat 

per fer nous productes. El material que se separa per reciclar és agafat per algunes 

empreses, si no es fa servir més és perquè no n’hi ha més, saps? 

Per exemple, a Espanya som deficitaris en paper reciclat. En comprem a altres llocs. Si 

la gent reciclés més paper, es podria fer servir molt més. El vidre es recicla tot, perquè 

fa estalviar diners a les vidrieres; és molt més barat fer vidre a partir de vidre reciclat, 

que si has d’anar a buscar sorra i calç... 

S’ha de separar bé... 

Sí. Però sobretot la matèria orgànica, que és la que ho fa malbé tot. La matèria 

orgànica ho taca tot. 

Si la barreges amb altres residus... 

Sí, si la barreges. El paper tacat d’oli no serveix i el plàstic brut no té tant valor com el 

net. Tota la brutícia que taca l’envàs, quan arriba a la persona que s’encarrega del 

reciclatge s’ha de netejar, així les aigües residuals queden brutes i s’han de depurar. 

Això, naturalment, val diners. Tothom vol material net i, per tant, si poguéssim separar 

la matèria orgànica, tot lo altre es podria reciclar amb molta més facilitat. 

A Barcelona, per exemple, no funciona bé la recollida orgànica? 

Diria que prop del 80% acaba a la fracció resta. 

Per què és més fàcil per la gent llençar-lo a la resta? No veig la dificultat 

Perquè així a casa no s’han de separar els residus. Però, reitero, si es pogués separar 

millor la matèria orgànica seria un pas cap endavant. Com ho podem fer? És difícil. S’ha 
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de trobar algun tipus d’incentiu perquè la gent ho faci, però això costa a ciutats com 

Barcelona. 

A municipis i pobles més petits s’està posant de moda l’auto-compostatge. 

D’aquesta manera s’aprofiten molt els residus orgànics, no? 

Sí, és clar. Això té molt sentit a les zones rurals, aquí no. Però bé, crec que tot això 

anirà evolucionant lentament i anirem millorant.  

Què és exactament la valorització dels materials reciclats? 

Parlant de plàstic, per exemple, hi ha plàstics que es poden separar bé – ja saps que els 

plàstics s’han de separar per polímers – i llavors hi ha el “mix” de plàstic, del qual se’n 

fa un reciclatge de baix nivell. Amb el mix es fa una massa que s’aprofita per fer bancs, 

bigues, aquells separadors de bicicletes dels carrers... però és un reciclatge de poc 

valor afegit. En canvi els reciclatges que es separen bé tenen molt més valor.  

Després hi ha uns plàstics que no es poden separar perquè són massa petits o estan 

trossejats i aquests es poden aprofitar o valoritzar energèticament. Ja saps que els 

plàstics són bàsicament petroli i es poden fer servir com a combustible per cimenteres, 

per exemple. Això tampoc acostuma a agradar gaire, hi ha gent que s’ha anat 

manifestant perquè viuen a prop de cimenteres i, evidentment, no els agrada que a 

sobre hi cremin residus. 

Llavors què fem amb totes aquestes restes petites de residus? A l’abocador. És que va 

així això... 

És cert que està anant en augment el plàstic biodegradable?   

Hi ha moltes empreses que treballen en un futur de plàstic biodegradable, això és ben 

cert. Hi ha molta gent que està investigant i treballant en aquest món.  

Si vas al mar, veuràs que està ple de plàstics... plàstics que no se’n van, no es degraden 

o triguen mil anys a degradar-se. Llavors els peixos se’ls mengen... això és un desastre 

ecològic. Un plàstic biodegradable seria fantàstic, però clar, ha de ser competitiu. 

El plàstic biodegradable de què es fa? Amb això també s’ha de vigilar. Perquè clar, 

aviam si es fa de fècula de patata i resulta que hem de començar a destinar la poca 

terra fèrtil que queda a fer plàstics. 

Però sí, els plàstics biodegradables tenen un futur. Encara no està clar quin, això 

dependrà molt de l’evolució del petroli, del canvi climàtic, dels impostos sobre el 

diòxid de carboni que hi pugui haver... la gran força que treballa en la direcció de 

l’evolució ecològica és el canvi climàtic. El canvi climàtic és una amenaça que els 

polítics veuen a tocar i això pot canviar moltes coses si es fessin unes polítiques 
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estrictes de control de canvi climàtic, sobretot ho notaria l’economia. Perquè voldria 

dir no al petroli, al carbó i al gas... la base de l’economia actual. 

Hi ha gent que diu que si el canvi climàtic no existís s’hauria d’inventar, perquè és la 

gran força que pot aturar la degradació ambiental del planeta, que pot fer que els 

governs mundials es prenguin seriosament els problemes ambientals i d’escassetat de 

recursos.  

Bé, no cal inventar-se’l perquè ja hem vist que està aquí 

De fet, la naturalesa és sàvia i es defensa com pot.  

L’any 2009, segons CICLOPLAST, a Espanya es van reciclar 483.000 tones de plàstic 

d’un consum de 3.100.000 de tones. Això representa un 16% reciclat. Són nombres 

habituals? 

Sí. Aquests nombres estan sotmesos a una gran incertesa, perquè no hi ha una forma 

única de mesurar això i tampoc hi ha prou transparència. Si vas a veure a Ecoembes et 

diran que reciclen el 60% dels plàstics, però després comptes els plàstics de les 

escombraries i el reciclat i veus que no s’arriba al 20%. Això és perquè s’utilitzen 

metodologies comptables que són diferents. El que sí que és cert és que de tot el 

plàstic que hi ha a les escombraries, al contenidor groc amb prou feines hi arriba el 

20% més o menys. Estem a nivells de recollida selectiva baixos, de plàstic. 

La gent està molt acostumada a reciclar vidre i paper, però tot lo altre, costa. Es tracta, 

per una banda, d’un hàbit i per l’altra, hi ha la idea que el vidre i el paper se separen 

per si sols.  

Els hàbits necessiten temps, però ja són molts anys de recollida selectiva... 

Es veu que serà molt difícil que la gent reculli selectivament el 60% del plàstic. Estem 

molt lluny i no es veu que hi hagi una sentencia cap amunt, més aviat es veu que 

estem estancats. Es necessiten noves eines i en això s’està treballant.  

I cap on van aquestes noves eines? 

Tot això dependrà molt del canvi climàtic, de les primeres matèries, la innovació 

tecnològica, les tendències de la societat... Potser algun dia surt un moviment que 

canvia les coses. 

Potser si la tendència social mica en mica és d’anar, per exemple, a comprar a granel, 

les empreses també enfocaran d’una altra manera el seu negoci, oi? 

Això segur, si hi ha demanda les empreses aniran al darrera. Però de moment les 

empreses això no ho capten. Tot això és com un transatlàntic, fer-lo girar o aturar-lo 

costa molt.  
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Els residus són un indicador privilegiat de la societat: digues-me quins residus fas i et 

diré com ets i com vius. Voler canviar els residus sense canviar la societat és molt 

difícil, encara que ens diguin als tècnics que som uns patates i que hem fracassat, que 

no et diré que no. 

Per tant, podem resumir que el canvi s’ha de donar a la societat? 

Per descomptat. Ha de ser una onada de canvi des de la societat, perquè les empreses 

et donen el que vols i el que compres.  

Però, d’altra banda, la societat també compra el que surt a la publicitat i el que 

ofereixen les empreses. Els anuncis i la publicitat fan constant apologia al consum 

desmesurat... 

Sí. Des de la política també es poden fer coses i, de fet, se’n fan. Però els polítics no 

tenen la vareta màgica i cada dia es troben amb que tenen 2.000 tones de residus al 

carrer. 

És clar que no es fa prou i que es podria fer molt més. S’haurien de fer més proves i 

experiències pilot, posar molts més recursos en innovació... però en aquests moments 

les administracions no tenen diners per fer experiments. 

Jo aniria a més i et diria que el sistema de residus a Catalunya és molt bo. Té defectes? 

Sí, però és un dels sistemes més avançats del món.  

El problema no està tant en la gestió com en el reciclatge que fa la gent, doncs? 

Clar, tenim el problema del contenidor groc i del reciclatge de la matèria orgànica, que 

no s’està gestionant correctament. Perquè la recollida selectiva avança molt 

lentament.  

La síntesi de tot seria que estem anant cap a una responsabilitat estesa del productor, 

que cada cop hi haurà més exemples com el d’Ecoembes però per altres residus. Tu 

pagaràs la gestió de residus quan compris el producte en comptes de pagar-la amb la 

taxa d’escombraries. Potser, també, que veiem algun intent de recollides porta a porta 

i de pagament per generació (si generes molt, pagues molt i si generes poc, pagues 

menys). Al 2030 des de la UE es vol arribar al 65% de reciclatge de totes les 

escombraries... això farà que s’hagin d’invertir molts diners. Anirem avançant, no et dic 

que no. 

Els plàstics biodegradables i l’eco-disseny també són un camí a recórrer. L’economia 

circular, per la seva banda, és una altra tendència: passar de productes a serveis. Tot 

just s’està començant, però és important. En comptes de comprar una rentadora, 

compres el servei de rentat. D’aquesta manera què s’aconsegueix? Que la rentadora 

no és teva, és de l’empresa i, per tant, no hi ha el residu. D’altra banda, l’empresa no 
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té interès en l’obsolescència programada, perquè no vol que deixi de funcionar en poc 

temps, ha de seguir fent el seu servei.  

El canvi de productes a serveis fa que el problema del residu sigui del qui fabrica i això 

canvia completament tot el procés de disseny i de fabricació. 
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 El blog: Adéu Plàstic 

Durant el mes de març del 2016 vaig viure sense plàstic, amb l’objectiu de fer-me una 

idea més clara de l’estil de vida que porten els plasticarians, desafiar la meva pròpia 

dependència i adonar-me d’on estan els meus límits. 

La meva experiència la vaig anar compartint a un blog – adeuplastic.blogspot.com -, on 

vaig fer resums setmanals i reflexions i vaig proposar alternatives al plàstic que jo 

mateixa havia provat, com ara desodorants o xampús casolans. La part més interessant 

del blog, però, va ser que es va convertir en un espai de diàleg i intercanvi. Vaig rebre 

comentaris i missatges de gent que em donava consells i em plantejava dubtes. 
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 Moció per la reducció de l’ús del plàstic a Santa Eulàlia de Ronçana 

 
Data: 17 de març de 2016 
Assumpte:  MOCIÓ D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA PER A REDUIR ELS PLÀSTICS NO REUTILITZABLES AL MUNICIPI 
 

Donat que el món està ofegant-se literalment entre les escombraries de plàstic i 
precisament els plàstics no reutilitzables representen una amenaça per la nostra salut i 
el medi ambient – la majoria dels envasos de plàstic no es reciclen sinó que reben 
tractaments tèrmics, és a dir, es cremen a les incineradores, produint dioxines 
cancerígenes que tornen per la cadena alimentària a l’organisme humà.  
Al Fòrum Econòmic Mundial que es va celebrar a Davos, es va advertir que la mala 
gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més plàstics que peixos als oceans 
(ràtio entre tones de plàstic i tones de peix). 
Degut a que s’ha de reduir l’ús de materials plàstics pel nostre benestar i per a les 
pròximes generacions (el polietilè, que es fa servir per les ampolles d’aigua, triga 150 
anys en descompondre’s i el poliestirè, material emprat a les famoses safates 
d’embotits i carn uns 1000 anys), els Ajuntaments, com a representació democràtica 
dels habitants dels municipis de Catalunya, haurien d’assumir un paper actiu en la 
lluita contra els envasos plàstics, sobretot en l’àmbit públic, és a dir, finançat amb els 
diners dels contribuents.  
Degut a que Santa Eulàlia sempre ha estat pionera en la mobilització ciutadana i el 
reciclatge de residus. Aquí la gent té cura del seu entorn i mostra una altra 
conscienciació pel que fa als residus. 
Degut a que els esdeveniments lúdics solen generar quilos i quilos de deixalles. A 
l’última Festa Major no es van posar tan sols contenidors per reciclar les deixalles del 
Sopar dels Colors i pels participants de la Milla hi havia quantitats desmesurades 
d’ampolles d’aigua de plàstic, que amb unes fonts públiques en bon estat o un sistema 
de sortidor podrien millor substancialment.    
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ ICV-EUIA-EPM proposa al ple els següents 
ACORDS: 
 

 PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a no finançar l’ús de productes i envasos 
no sostenibles.  

 SEGON.- A l’Ajuntament, així com a les altres dependències públiques del poble 
(biblioteca, escoles, etc.) es limiti al màxim l’ús d’envasos no sostenibles (per 
exemple les cafeteres amb càpsules, màquines expenedores, amb envasos de 
plàstic, ampolletes d’aigua...)  

 TERCER.- A tots els esdeveniments que rebin finançament públic estiguin 
obligats a presentar un pla de sostenibilitat, és a dir, un pla com es tracten els 
residus, així com la prohibició de materials de plàstic no reciclable i evitar el 
plàstic no reutilitzable (cadascú amb el seu got, la sardina/botifarra al seu pa).  

 QUART.- Realitzar una campanya de conscienciació per reduir l’ús del plàstic al 
municipi amb el fi de conscienciar sobre el problema de la seva toxicitat.  
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 CINQUÈ.-Realitzar  sessions informatives a la Fàbrica, amb experts en salut i 
medi ambient, així com programes educatius a la televisió pública (Canal Set) 
sobre els perills del plàstic amb la participació dels ciutadans.  

 SISÈ.-Per aconseguir la màxima atenció dels ciutadans i mitjans, es declari el 
municipi enemic del plàstic innecessari i el declari material non grat a Santa 
Eulàlia, per, d’aquesta manera, donar exemple i convidar altres municipis a 
unir-se a la iniciativa.  

 SETÈ.- Informar o fer arribar els acords a les institucions, entitats o persones 
que es considerin necessàries. (Per exemple: Fer arribar els acords al Congrés 
dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea.) 
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